Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Още 2 месеца отсрочка за нивомерите
Ново удължаване на срока за монтиране на нивомери във всички стационарни подземни резервоари предлага
финансовият министър Владислав Горанов.
Проект за промени в наредбата за контрол над горивата отмества срока от 31 август на 31 октомври 2015 г. Аргументът на
финансовото министерство е, че е нужно техническо време на собствениците на такива резервоари да поставят уредите.
Наредбата, която вече е в сила разпореди, стационарните подземни резервоари с вместимост над 2000 л да имат уреди
за отчитане на количествата горива.
От задължението бяха освободени всички ведомствени бензиностанции, които са под формата на мобилни цистерни,
независимо от това кой зарежда от тях - земеделски стопани, транспортни компании или други търговци. Собствениците
на подвижните резервоари трябва само да имат онлайн връзка с НАП, но не и да монтират контролни уреди. Без
нивомери от стационарните резервоари, са единствено тези с вместимост под 1000 л и то само ако от тях се зареждат не
повече от 2000 л. за година, както и цистерни, които са фабрично непригодни за монтаж на нивомери.
√ Компютър на НАП следи за касови бележки по Черноморието
Системата за дистанционна връзка на касовите апарати с НАП автоматизирано следи за оборотите в търговските обекти
по Черноморското крайбрежие. Софтуерът сравнява приходите на търговците от всеки икономически бранш и в
зависимост от територията на която се намира обекта посочва онези от тях, чийто приходи значително се различават от
средните за дейността или региона. Така системата автоматично открива рискови обекти, чието данъчно поведение се
отклонява от типичното и инспектори на приходната агенция ги посещават, за да проверят спазването на данъчните
правила на място, съобщиха от НАП.
Автоматизираният анализ на риска се оказва много ефективен, казват от НАП, защото след въвеждането на софтуера
делът на откритите нарушения при проверки се е увеличил близо двойно. Така, ако не издава касови бележки,
търговецът попада в група на рискови обекти, които задължително се проверяват. Системата следи и за други
отклонения в отчитането на приходите като струпването на продажби в края на работния ден, концентриране на обороти
в края на месеца и други подобни. С помощта на компютърната връзка дистанционно се откриват и други аномалии в
стопанската дейност като например отчитане на дневен оборот от под 100 лв. при над 100 места за сядане в заведението
и персонал от 12 души.
Софтуерът на приходното ведомство позволява и дистанционен достъп на данъчните до всяко отделно фискално
устройство, като е възможно инспекторът да даде команда на касовия апарат да отчете междинния си оборот и при
последваща проверка на място да сравни сумата, регистрирана на устройството с наличните пари в касата.
Законът предвижда санкция за неотчитане на обороти от 2000 лв. за всяка неиздадена касова бележка от търговец, но
глобата може да достигне 10 000 лв. и запечатване на обекта, ако няма касов апарат или той не е свързан със сървърите
на НАП.
Към момента над 450 000 фискални устройства отчитат оборотите си в системата на НАП.
Сигнали за укриване на обороти и други данъчни нарушения могат да се подават на телефона на НАП 0700 18 700 на
цената на градски разговор от цялата страна.
√ Свободният пазар на ток най-рано от февруари
До 6 месеца Световната банка предлага модели
Либерализирането на пазара на електроенергия ще се случи през първото тримесечие на следващата година, вероятно
от февруари.
Това каза министърът на енергетиката Теменужка Петкова, след като БЕХ подписа договор със Световната банка за
консултантски услуги.
Голямата задача на банката е да предложи компенсаторен механизъм за НЕК, защото компанията ще продължи да
изкупува скъпата еленергия от възобновяеми източници, американските централи и от когенерациите. Но няма да е вече
обществен доставчик - да прави микс от скъпи и евтини енергии и да го продава на битови потребители. По закон НЕК ще
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трябва да изкупува скъпия ток. След това през енергийната борса да го продава на пазарни цени. Точно механизма на
компенсация ще трябва да предложи Световната банка.
От финансовия отчет на НЕК за полугодието пък става ясно, че компанията губи от продажбата на еленергия от 1.07.2014
до 30.06.2015 г. на регулирания пазар 825 млн. лв. Продавала е ток на бита с 54% по-ниска цена от тази, на която го е
купувала.
По този договор експертите на банката ще трябва да направят първо анализ на енергийния сектор и мерки за
стабилизирането му. И след това да предложат варианти на модел на либерализацията и пътна карта за нея със срокове.
Българската независима енергийна борса вероятно ще премине към министерството на финансите, за да няма конфликт
на интереси. В момента тя е в структурата на БЕХ.
Очаква се другата седмица да приключат преговорите с “Контур Глобал” . След това ще бъде обявен конкурс за банка,
която да осигури 800 млн. лв. Надеждата на БЕХ е държавата да даде гаранции. С тези пари НЕК ще плати на
американските “Марици”, за да влезе в сила намаляването на цените на тока им. Оттам ще се спестяват над 90 млн. лв.
на година. А 300 млн. лв. от тези пари ще отидат за разплащане на двете централи с държавната “Мини Марица-изток”.
Финансовите отчети на държавната енергетика за полугодието показват, че три от големите дружества са на печалба, а
три са на загуби.
На минус 177 млн. лв. е НЕК, “Булгаргаз” обявява 35,2 млн. лв. загуба, при 44 млн. печалба за предишната година, или
разликата е 179,49%. “ТЕЦ Марица-изток 2” е на минус 31 млн., с 33,16 млн. по-нисък резултат от полугодието на 2014 г.
На плюс с 67,4 млн. лв. е АЕЦ “Козлодуй”, и двете преносни предприятия - “Булгартрансгаз” - 54 млн. лв., и
Електроенергийния системен оператор - -с 29,89 млн. лв.
Вестник Труд
√ Пак лихви върху сметките за парно
Срокът за обжалване на изравнителните сметки изтече
“Топлофикация София” отново ще започне да начислява всеки месец лихви върху сметките за парно заради таксите за
отчитане на топломерите, показа проверка на “Труд”. Наказателни плащания за забавяне ще се начисляват само върху
сумата, която трябва да получи топлинният счетоводител за отчет на топломерите. Колкото повече топломери има даден
абонат, толкова по-висока сметка получава и толкова по-голяма лихва.
От началото на 2014 г. отпадна задължението да се плащат лихви върху сметките за парно за абонатите, които имат
уреди за дялово разпределение и не са на ежемесечен отчет. Причината е, че техните сметки се считат за прогнозни и
лихви за забавяне се начисляваха единствено върху окончателната сметка, която се получава след годишния отчет.
От юли обаче по заповед на Столична община в сметките за парно на софиянци се появи нова графа - за отчет на парното.
Сумата се събира от топлофикация, но се плаща на съответния топлинен счетоводител. Именно върху тази сума
топлофикация има право да налага лихви, приходите от които впоследствие ще останат за нея.
На 5 август изтече срокът за обжалване на годишната изравнителна сметка. Тя ще влезе в септемврийските фактури за
парно и ако не се плати, върху нея ще се начисляват лихви.
√ И Световната банка мисли как да спаси НЕК
Световната банка (СБ) ще прави нов анализ на енергетиката ни с фокус върху НЕК и ще подготви модел, по който да се
либерализира пазарът на ток. Това съобщи шефът на БЕХ Жаклен Коен при подписване на договор с международната
институция. Банката има шест месеца, за да подготви доклад, чиято цена е търговска тайна.
Срещу България има наказателна процедура от ЕК заради забавеното освобождаване на пазара. По план правителството
иска либерализацията да започне от началото на 2016 г., но най-вероятно това няма да се случи.
„Не мога да отговаря на въпроса кога ще бъде освободен пазарът по чисто икономическа причина - първо трябва да има
анализ за състоянието на енергетиката, който ще подготви СБ“, каза Коен.
Министърът на енергетиката Теменужка Петкова подчерта, че големият проблем идва от НЕК, която продължава да трупа
дефицити.
Новият анализ на СБ е втори за последните 3 години. В първия, изготвен през 2013 г., СБ предрече, че ако не се направи
реформа, дефицитите ще се увеличават годишно с 800 млн. до 1,1 млрд. лв.
Банката посъветва също така да бъде закрит БЕХ, защото работи непрозрачно, и да се помисли за енергийно бедните,
защото едва 12% от тях получават подкрепа.
Вестник Капитал Daily
√ Световната банка ще анализира енергийния сектор
Борсата ще заработи в първите месеци на следващата година
Енергийната борса няма да започне работа от началото на следващата година, както се очакваше. Това стана ясно при
подписването на договор между Световната банка и Българския енергиен холдинг (БЕХ) в петък. До следващия февруари
институцията трябва да анализира електроенергийния пазар, най-вече НЕК, и да изготви модел за либерализация.
Това е вторият път, в който Световната банка изследва сектора. При първия анализ, който беше през 2013 г. съвместно с
Европейската комисия, акцентът също падна върху растящите дефицити в НЕК, но нищо не беше предприето от
управляващите. Държавата не може да се бави много и с енергийната борса, тъй като вече има започнато проучване от
Брюксел за липсата й.
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Задачата на Световната банка
Подписаният договор е за срок от шест месеца, като след три месеца от банката ще представят междинен доклад.
Задачата на институцията предвижда проучване и анализ на нормативната база, на актуалното състояние на енергийния
пазар, както и на финансовото състояние на дружествата в енергийния сектор. Консултантските услуги на банката ще
съдържат модели за постигане на финансова стабилизация на БЕХ, както и за преминаване към пълна либерализация на
електроенергийния пазар в началото на 2016 г. Изпълнителят ще извърши задълбочен финансов анализ на целия
електроенергиен сектор в България, за да се оцени финансовият недостиг в НЕК при сега действащия модел. Данните ще
позволят да се изготви финансов модел на паричните потоци в енергийната система, така че да се гарантира дългосрочна
финансова стабилност на БЕХ и по-специално на НЕК. Като втора част от изпълнението на договора със Световната банка
е и анализ на приложими за страната ни варианти за преминаване към пълна либерализация на електроенергийния
пазар. Ще бъде избран най-подходящият модел, който да се въведе в началото на следващата година. Тъй като докладът
ще бъде предоставен през февруари, най-ранната дата за начало на търговията ще е март.
"Малко сме поизостанали в сравнение с останалите страни - членки на общността, но предимство е, че ще видим какви
са най-добрите практики и какво от тях ще е най-полезно за българския процес на либерализация", коментира министър
Теменужка Петкова.
Борса към финансовото министерство
Според изискванията на европейското законодателство българският енергиен пазар трябва да бъде напълно
либерализиран до края на 2015 г. Това означава всички потребители, включително битовите, да купуват електроенергия
на пазарни цени. Едно от основните условия това да се случи е наличието на борса, на която енергията да се търгува.
През декември 2014 г. дружеството - оператор на бъдещия борсов пазар в страната, "Българска независима енергийна
борса" получи 10-годишен лиценз. Този април БЕХ подписа договор със скандинавската платформа с Nord pool spot. По
препоръка на Европейската комисия са предприети и стъпки за преминаване на "Българска независима енергийна
борса" към Министерството на финансите, каквато е практиката в повечето страни с държавен борсов оператор.
Предстоят и промени в енергийния закон, най-вероятно през ноември.
Засега не се обсъжда възможността като акционер в борсата да влязат и участниците на пазара като ЕРП,
електроцентрали и търговци на ток, каквато е честата европейска практика, обяви министър Петкова. Тя уточни, че след
като поработи известно време борсата, може и да се проучи подобна възможност.
Вестник Сега
√ ЕС спечелил от ембаргото на Русия
България се оплаква, че е на загуба, и се надява на компенсации
Еврокомисията отчете, че износът на храни от ЕС се е увеличил с 5% през годината, откакто Русия наложи забрана за
вноса им като контрамярка за западните санкции. През същия период България е претърпяла загуби за 80 млн. евро, за
които се надява да получи европейски компенсации.
В доклад на ЕК се казва, че през годината след 7 август 2014 съюзът е увеличил износа си на продоволствени стоки с 4.8
млрд. евро. По същото време, когато излезе докладът на ЕК, Русия започна да унищожава "санкционни храни" и руското
Министерство на земеделието отчете в събота, че миналата седмица са изхвърлени на боклука 350 тона храни.
ЕК отбелязва, че значително е нараснал износът от ЕС на месо, месни и млечни произведения. Макар че по някои
направления, за които Русия е била главен потребител, е отбелязан спад от 10-12%, производители и търговци са се
мобилизирали да излязат на нови пазари. С 20-30% е бил засилен износът за Китай, Турция и Египет. В Русия ембаргото
доведе до покачване на цените и до контрабанда на някои търсени храни. Затова бе приет нов закон за борба с
контрабандата, който стана основание за унищожаване на годни храни. Според анкета на радио "Ехото на Москва" 87%
от руснаците не одобряват изхвърлянето на храни.
Износът на продоволствени стоки от ЕС през отчетената година е бил за 105.6 млрд. евро, което е с 4.8 млрд. евро повече
от периода август 2013 - май 2014 г. "Основните успехи са постигнати благодарение на износа за САЩ, Китай, Швейцария
и ред азиатски пазари, по-специално в Хонконг и Южна Корея", се казва в доклада на ЕК. Най-значителен спад има в
износа на плодове (-10%) и зеленчуци (-12%), на които Русия бе голям купувач.
Южна Корея е увеличила вноса си от ЕС с 30.8%, Китай - с 30%, Турция - с 27%, Хонконг - с близо 25%, Египет - с почти 22%,
САЩ - с 15%. В доклада се казва, че взетите мерки за намаляване на загубите са се оказали успешни. Еврочиновниците
преговарят за либерализация на търговските режими с повече държави, като последната от тях е Виетнам.
Зов за помощ
Премиерът Бойко Борисов заяви на 11 юли в Малко Търново, че 80 млн. евро са загубите, които търпи България от
рестрикциите, наложени от Русия върху вноса на земеделско производство от ЕС
"Полагаме огромни усилия да усвояваме европейски пари. Ще поставим въпроса за огромните пари, които губим от
санкциите, които сме наложили ние, и контрасанкциите от Русия", каза той и запита: "Няма ли да има спасителен план за
това, че сме пострадали от санкциите?".
√ Лошите кредити държат лихвите високи
Лихвите по банковите кредити скоро няма да паднат осезаемо заради нивото на лошите кредити, заяви пред "Сега"
дългогодишният банкер Красимир Ангарски. По думите му докато не бъде изчистена голяма част от лошите заеми,
високите лихви ще покриват риска. На фона на всеобщ спад лихвените маржове между кредити и депозити са все още
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много големи. "Има лихви по депозити около 0.3%, а по кредитите стигат до 12.13%. Прекалено голяма разлика", посочи
Ангарски.
В момента делът на проблемните и преструктурираните кредити у нас е 24.09% към края на юни, показват данните на
централната банка. Става дума за общо 9.169 млрд. лева.
Анализ на Българската банка за възстановяване и развитие (ББР) също посочва, че банковата система няма да допусне
разликата между лихвите да се свие заради високото ниво на проблемните кредити, което налага банките да се
"застраховат" срещу евентуални загуби с по-високи лихви по заемите и с ниски лихви по влоговете.
НАДОЛУ
В края на юни 2014 г. потребителски кредити в лева са отпускани при средна лихва 10.39%, а сега, година по-късно - при
11.26%. При потребителските заеми в евро за година има спад до 7.60%. При жилищните кредити в левове лихвата
намалява от 6.53 до 5.77%, а при ипотеките в евро слиза до 6.14%. Влоговете за домакинствата се олихвяват с едва 1.2 1.3% средно за системата, като голяма част от банките предлагат лихви по депозитите под 1%.
Вестник Монитор
√ КТБ брои парите от клоновете си
„Аликс Партнерс” разследват още 13 съмнителни кредита
Година след затварянето на КТБ, фалираната банка е започнала да брои и прибира парите, събрани в клоновете й в
страната. Това става ясно от седмичния отчет на синдиците на трезора Росен Ангелчев и Лазар Илиев.
В доклада им се посочва, че затова през миналата седмица е била издадена заповед за „инкасиране на цялата касова
наличност на финансовите центрове на КТБ и предаването на главна каса на трезора”. По закон, въпреки че бе поставена
под спецнадзора на БНБ, а след това и обявена в несъстоятелност, банката продължава да събира пари от длъжници
които имат право да внесат вноските по кредитите си и на каса. Тези пари сега обаче се събират и преброяват, за да
могат да бъдат включени в масата на несъстоятелността на трезора и от тях след това да започне разплащането към
кредиторите на КТБ.
От отчета на синдиците се вижда още, че през миналата седмица при ЧСИ е било образувано изпълнително дело по
искане на банката срещу неин длъжник. Сумата, която трезорът си търси е рекордните 6,5 млн. евро, в които влизат
главница, просрочени лихви, неустойки и юридически разходи. Освен това синдиците са внесли и нов иск в съда за
разваляне на две прихващания, извършени в ущърб на кредиторите на КТБ на стойност 100 000 евро. Така до тук от съда
е поискано развалянето на сделки „замяна на влог срещу кредит” и тяхното анулиране за общо над 63 млн. лв.
В същото време в отчета на Ангелчев и Илиев е записано още, че от международната фирма „АликсПартнърс” са
подхванали още 13 съмнителни кредита. Компанията ще търси информация не само за клиентите, но и за свързаните с
тях лица.
Разследващата фирма започна работата си по казуса „КТБ” преди две седмици, като под лупа вече се разглеждат 64
неиздължени заема към фалираната банка. При проверките компанията събира доказателства чрез външни източници,
като използва и данните, събрани през последните две седмици. Договорът между синдиците на КТБ и „АликсПартнърс”,
цели компанията да проследи финансовите потоци, за да стане ясно как е била източвана КТБ.
Предвижда се компанията да помага на синдиците и с правни препоръки.
Така те ще могат да предприемат необходимите действия, за да върнат част от загубените активи в имуществото на
банката.
Вестник Класа
√ Първите монети-двулевки вече са в България
Първата българската монета от два лева ще се изработва от монетния двор на Финландия и според договора, сключен с
БНБ, първите заготовки би трябвало вече да са пристигнали в София. Защото според клаузите на споразумението първата
доставка на специалните заготовки, от които ще се изработва двулевката, трябва да се направят между 1 август 2015 г. и
15 септември 2015 г. Фирмата "Монетен двор" Финландия, която изработва и монетата от 2 евро, е единствената, която
подава оферта за участие в обществена поръчка, публикувана от БНБ на 25 март 2015 г. Пълното название на поръчката е
"Доставка на заготовки за производство на българска разменна монета с номинал 2 лева, емисия 2015 г., за периода
2015-2018 г." С дата 3 юни 2015 г. е решението за избор на финландците за изпълнители на обществената поръчка, а
договорът за възлагане на изпълнението е от 22 юни 2015 г. От страна на БНБ той е подписан вместо от главния секретар
Петко Кръстев, от директора на дирекция "Обществени поръчки" в централната банка Велчо Илийчовски и главната
счетоводителка Снежанка Деянова. За финландския монетен двор параф е положил неговият директор Паул Густафсон.
Срокът на договора започва да тече от следващия ден от датата на завеждането му в деловодството на БНБ, т. е. 23 юни
т. г. до 31 декември 2018 г., когато се предполага, че ще бъде отсечено цялото количество, необходимо за първата
емисия на металната двулевка. На 24 юни на финландците е върната и банковата гаранция от 45 хил. евро. За трите
години и половина на договора трябва да бъдат доставени 108 тона метални заготовки, от които ще бъдат изработени 12
милиона броя монети. Предполага се, че те ще са достатъчни на първо време за покриване на нуждите на българското
парично обращение, след като започне изтеглянето на банкнотите от този купюр. Както е редно за всеки договор,
уточнена е и цената на поръчката. Тя има два компонента - формира се от цената на производството и разходите за
доставка на 1000 кг заготовки плюс цената на метала (по-скоро металите), от които те са изработени, за 1000 кг,
определени в договора. Цената, която е предложена от финландците и приета от БНБ за първата компонента, е
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фиксирана - 4130 евро без ДДС, и не може да се променя за целия срок на договора. За 108 тона, колкото е доставката,
излиза, че ще струва 446 040 евро без ДДС. Изчислението на втората компонента е доста по-сложно и зависи от цените
на металите на Лондонската метална борса. Ще припомним, че вътрешната златиста част на монетата е сплав от мед,
никел и цинк, а външната - от мед и никел в различни съотношения. Цената на метала се изчислява на база усреднената
за три работни дни цена Seller&Settlement на компонентите на заготовките на борсата, считано от деня, следващ датата,
на която е изведена в деловодството на БНБ писмената заявка за доставката. Цената е в евро или ако се налага да е в
долари, ползва се официалния обменен курс на ЕЦБ. Цената на метала за всяка доставка се посочва от изпълнителя в
съответно писмено потвърждение, пише още в договора. Разходите по доставката включват и тези за опаковка,
маркиране, застраховка и превоз до трезорите на българския монетен двор. В договора дори е фиксирано и как да бъдат
опаковани заготовките - в полиетиленови торби, които се поставят в картонени контейнери, укрепени отвътре в четирите
краища с дървени трупчета с точно определени размери. Всеки контейнер не трябва да тежи повече от половин тон.
Никой не се съмнява, че финландците, известни с точността и почтеността на северните нации, ще изпълнят до
последната подробност задълженията си по договора. Което предполага, че съвсем скоро в джобовете ни ще дрънка
новата паричка с лика на Паисий Хилендарски. Плаща се и с монети, и с банкноти Дизайнът на новата монета от два лева
е утвърден от управителния съвет на БНБ на 19 ноември 2014 г. и пренася темата и изображението на Паисий
Хилендарски от банкнотата със същата стойност. Монетата е биметална, като вътрешната част е от златиста сплав от мед,
никел и цинк. Външната е сребристобяла, съставена от мед и цинк. Теглото на една заготовка е 9 грама с дебелина при
гурта 2,3 мм и диаметър 26,15 мм. Окончателната дообработка до получаването на готовата монета ще бъде направена в
монетния двор на БНБ в София. Въпреки пускането на монетата хартиената двулевка си остава законно платежно
средство. Повредените банкноти ще бъдат изтегляни от обращението, без обаче да се печатат нови.
√ Либерализацията на енергийния пазар ще стане факт през 2016 г.
Световната банка ще консултира Българския енергиен холдинг с цел преминаване към пълна либерализация на пазара
на електроенергия до края на годината.
Правителството има амбициозната цел в началото на 2016 г. либерализацията на енергийния пазар да стане факт, заяви
министърът на енергетиката Теменужка Петкова след подписването на договора между Българския енергиен холдинг
(БЕХ) и Световната банка. Чрез него финансовата институция ще предоставя на холдинга консултантски услуги, които ще
включват цялостен преглед на финансовото състояние на родния енергиен сектор и набелязване на стъпки към пълна
либерализация на пазара на електроенергия до края на годината.
Министър Петкова отбеляза, че страната ни е малко изостанала от останалите страни-членки на общността в
либерализацията, но можем да се възползваме от това като видим най-добрите практики и отсеем най-полезното за нас.
Чрез подписания днес договор ще може да се избере модел за извършване на либерализацията.
„Сигурна съм, че моделът, който ще изберем ще бъде най-удачният и с най-малко рискове за системата и
потребителите", каза министърът.
Предвижда се Световната банка да изготви междинен доклад до края на ноември. Дотогава трябва да имаме готовност
за промени в Закона за енергетиката, каза още Петкова.
Тя изтъкна, че сериозната криза в Националната електрическа компания (НЕК) е в резултат от дейността й на регулирания
пазар и ангажиментите за изкупуване на електрическа енергия на преференциални или договорени цени.
"След либерализацията цената ще се получава от търсенето и предлагането. Тогава няма да се вълнуваме и от решенията
на КЕВР, тъй като тя ще има доста по-ограничен кръг от задължения при определянето на цената на тока. Така ще
изведем енергетиката от финансовия колапс", каза още министърът.
Капиталът на Българската независима енергийна борса след либерализацията ще стане собственост на Министерството
на финансите.

investor.bg
√ Калфин: Не можем да развиваме икономика, основана на ниско заплащане
Производителността на труда и конкурентоспособността трябва да растат и чрез инвестиции в
производството, смята вицепремиерът
България не може да развива икономика, основана на ниско заплащане. То е в пъти по-ниско от сравними с България
икономики. Производителността на труда и конкурентоспособността не бива да растат само чрез наемане на евтин труд,
а с инвестиции в производство, енергоспестяващи технологии. Това заяви в интервю за БТА вицепремиерът и министър
на труда и социалната политика Ивайло Калфин.
„Защо един българин произвежда три пъти по-малко от един среден европеец? Не защото е по-мързелив, или по-глупав,
а защото не са създадени достатъчно инвестиции. Инвестицията трябва да бъде в друга посока - в техника, оборудване,
енергоспестяване, а не фирмите да са конкурентни от евтин труд. Винаги ще се намери държава по света, където поевтино ще се заплаща трудът“, каза Калфин.
По думите му в момента 11 процента от заетите работят на минимална работна заплата. Жените в България получават
средно за страната 13,4 процента по-ниски заплати и 40 процента по-ниски пенсии от мъжете. В същото време у нас
жените работят седем пъти повече от мъжете в грижа за дома, три пъти повече по отношение на грижа за деца, посочи
вицепремиерът.
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През есента МТСП ще внесе Закон за равните възможности, който цели да увеличи натиска върху администрацията и
частния сектор да не наказват един или друг пол по полов признак. Ще бъде даден шанс на младите майки, на
родителите да се развиват в кариерата си и да получават полагащото им се възнаграждение, заяви Калфин.
Готвят се изцяло нови проекти за Закона за хората с увреждания и Закона за социално подпомагане, каза още
вицепремиерът. Ще бъде приложена модерна система, като ще се подредят съществуващите над 1000 социални услуги.
Така всеки ще бъде наясно до каква от тях има достъп съобразно нуждите си, посочи Калфин.
Предстои цялостна промяна на реда за отпускане на инвалидните пенсии, съобщи още министърът. Ще бъде увеличена
индивидуалната грижа за хората с увреждания. Вицепремиерът обеща да бъдат затворени кранчетата, през които изтича
ресурс от инвалидните пенсии.
"От есента у нас започват пилотни проекти за дуално обучение .В Габрово и Старозагорско ще се реализира швейцарски
проект. В Германската търговско-икономическа камара даже са назначили човек, който да е координатор по това
обучение. Много германски фирми, които работят в България са готови веднага да започнат. За да преминем от
пилотната в нормална фаза на дуалното обучение обаче, би трябвало да бъдат приети и някои законодателни решения. В
момента законите, свързани с труда, са променени", каза още Калфин.
„Аз съм горещ привърженик на дуалното обучение, защото в голяма степен то гарантира последваща заетост.
Съчетаването на работа с учене от 16-годишна възраст показва във всички страни, че на 18-19 г. младите хора излизат от
училище с професия и самочувствие, а не с диплома, от която няма ефект“, посочи министърът. Някои ме обвиниха, че
едва ли не дуалното обучение е експлоатация на детски труд. Очаквам скептиците да намалеят, когато започне
реализацията му", допълни той.
Промени, свързани с частните пенсионни фондове ще бъдат обсъдени подробно през есента. Те ще се базират на
пространно предложение на Комисията за финансов надзор и касаят предоставяне на по-голяма възможност за
инвестиции на фондовете, повече прозрачност в работата им, поставяне на ограничения за инвестиране в свързани лица
и др.
"Ще са въоръжени максимално и трябва да са активни, за да убеждават хората част от осигуровката да отива там,"
посочи Калфин.
„Парламентът вече прие да бъдат намалени таксите, които се взимат от хората, беше решен и механизмът за свободен
избор и прехвърляне между НОИ и частни фондове и в двете посоки. Така че след новите промени фондовете ще са
въоръжени максимално и трябва да са активни, за да убеждават хората част от осигуровката им да отива там“, посочи
още вицепремиерът.
√ Европейският суров петрол с шести пореден седмичен спад на цената
За седмицата търгуваните в Лондон контракти изтриха 6,9% от стойността си
Фючърсите върху европейския суров петрол се понижиха в петък към шестгодишно дъно на фона на признаци, че
резкият спад на американската шистова индустрия в последните месеци може да приближава края си, изразявайки
опасения, че добивът на шистов петрол може да се увеличи и да допринесе за пренасищането на предлагането.
В Лондон Брентът с доставка през септември поевтиня в петък временно до 48,42 долара за барел – най-ниското
равнище от март 2009 г., преди да затвори при цена от 48,61 долара за барел, спадайки в крайна сметка с 1,84% за деня.
За седмицата търгуваните в Лондон контракти изтриха 6,9%, отчитайки шести пореден седмичен спад. Цената на актива
отстъпи общо с 18,6% през юли, което е най-значителният месечен спад от 2008 г. насам.
Глобалното производство на петрол изпреварва търсенето след бума на шистовото производство на петрол в САЩ и след
решението на Организацията на страните износителки на петрол през миналата година да не се намалява обемът на
производството.
Иран и шестте световни сили постигнаха дългоочаквана сделка през юли, което ще сложи край на санкциите спрямо
Техеран в замяна на прекратяване на спорната ядрена програма на страната. По оценки на иранските власти страната
разполага с 30 млн. барела петрол в резервите си, които са готови за износ.
Новините за рекордния износ на петрол от Ирак и покачващото се производство от Саудитска Арабия също допринесоха
за спада на цените на „черното злато“.
Грижите за здравето на икономиката на Китай, както и в общи линии по-силният щатски долар, както и нарастващите
перспективи за въвеждането на по-високи лихвени проценти в САЩ по-късно тази година, също натежават на цените.
Цената на търгуваните в Ню Йорк фючърси върху суровия петрол с доставка през септември удари дневно дъно от 43,70
долара за барел – най-ниското ниво от 29 януари, преди да приключи на цена от 43,87 долара, спад от 79 цента, или от
1,77% за деня.
За цялата седмица цената на търгувания на борсата петрол спадна с 2,99 долара, или с 6,9%, което е единадесета
поредна седмична загуба.
Изследователската група Baker Hughes съобщи късно в петък, че броят на платформите за добив на „черно злато“ в САЩ
се е увеличил с шест през миналата седмица до 670, което е третият пореден седмичен ръст. Все още обаче техният брой
е с около 60% по-нисък от отчетения през октомври пик от 1609 платформи.
В същото време спредът между Брента и WTI достигна 4,74 долара за барел към края на търговията в петък в сравнение с
5,09 долара за барел в предходната седмица.
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