Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

Нова Телевизия
√ Васил Велев: С един ход цената на тока за бизнеса може да бъде намалена
Четири работодателски организации обсъдиха с БСП увеличение на цената на тока
"Държавата след като е решила да оказва такава държавна помощ на американските централи в „Марица Изток”, нека да
го направи чрез директно плащане от бюджета във фонд „Сигурност на електоенергийната система”, а не това да минава
през цената на тока и да е за сметка на потребителите". Това заяви днес пред медиите в парламента председателят на
Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
Изказването дойде след среща на четири работодателски организации с парламентарната хрупа на "БСП лява България"
по горещата тема за неприемливото увеличение на цената на тока за бизнеса.
Вероятността да се променят цените на електроенергията за бизнеса от 1 ноември т.г. не може да бъде оценена в проценти
в момента, каза той. Има предпоставки и възможности за това, могат да се върнат цените на старите нива само с едно
действие- изваждане на прекомерната държавна помощ за американските централи от цената на електроенергията,
подчерта Велев.
Само с този ход могат да се върнат старите цени, дори могат да се намалят до нивата от 1 август, защото износът не участва
по никакъв начин в поемането на ценовата компонента „задължение към обществото”, поясни представителят на бизнес
организацията.
Видеото може да видите тук.
Информационна агенция Фокус
√ Васил Велев: Ако няма да има протест на 30 септември, ще има протестна готовност срещу цената на тока
За протестите нямаме окончателно решение. За нас е безалтернативно връщане на цените от първи ноември. Това заяви
пред журналисти в парламента председателят на АИКБ Васил Велев след срещата между работодателските организации и
БСП, предаде репортер на Агенция „Фокус”.
Васил Велев добави, че индустрията не може да издържи на тези цени, които не са обосновани по никакъв начин в
решението на КЕВР. Велев коментира, че изпълнителната власт не може да определя цени, законодателната също, но тя е
избрала тази комисия, направила тези безобразия. „Ако няма да има протест на 30, ще има протестна готовност”, подчерта
Велев и уточни, че работодателите не могат да си позволят да останат цените и след 1 ноември, защото това би довело до
затваряне на много предприятия, съкращаване на персонал, увеличаване цените на дребно на вътрешния пазар. „В много
предприятия вече са факт предизвестия за съкращаване на персонал”, поясни Велев. Той уточни, че са внесли предложения
за разкриване на собствеността, договорите и дейността на всички производители на ел. енергия, чиято ел. енергия се
изкупува на преференциални цени. „Тоест тези, които не продават на свободния пазар, обществото трябва да знае кои са
собствениците, каква е дейността им, какви са договорите им”, заяви Велев. По думите му това е държавна помощ и трябва
да се знае по какви договори се реализира.
√ Васил Велев, АИКБ: Има предпоставки и възможности и в момента да се намалят цените на тока от 1 ноември
Има предпоставки и възможности и в момента да се намалят цените от 1 ноември. Това заяви пред журналисти в
парламента председателят на АИКБ Васил Велев след срещата между работодателските организации и БСП, предаде
репортер на Агенция „Фокус”. „Цените могат да се върнат на старите нива само с едно действие, а именно изваждане на
прекомерната държавна помощ за американските централи от цената на ел. енергия”, поясни Велев и подчерта, че
държавата, след като е решила да оказва помощ на американските централи, трябва да го направи чрез директно плащане
от бюджета във Фонд сигурност на електроенергийната система, а не това да минава през цената на ел. енергия и да е за
сметка на потребителите. „Само с този ход могат да се върнат цените. Те могат да се намалят и под цените от 1 август,
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защото износът не участва по никакъв начин в определяне на ценовата компонента „задължение към обществото”, уточни
председателя на АИКБ като поясни, че законодателите дадоха такова право на КЕВР да определи сума или принцип, по
който да участва, но КЕВР нищо не е направил по този въпрос. „Има редица надписани сметки за ВЕИ-тата, защото в проекта
на КЕВР за цена от 1 юли, беше предвидена сума от 710 млн. лева за компенсиране на скъпата енергия. В решението от 1
август тази сума нараста на 736 млн. лева, след като парламентът прие редица закони за намаляване на тази сума. Има
несъответствия, които трябва да бъдат преразгледани и цената да бъде върната там, където беше”, подчерта Васил Велев.
От своя страна Драгомир Стойнев от БСП коментира, че е поел личен ангажимент да бъде представен Закон за управление
на публичните дружества, който се подкрепя изцяло от бизнеса. „Основната идея е държавните предприятия да бъда
пазарни играчи като най-важното е как да се избират, а именно чрез конкурси”, уточни Драгомир Стойнев. Той допълни,
че те ще получават и съответно заплащане, ще има критерии, така че да се назначават знаещи, можещи и компетентни
хора, които да изведат тези предприятия. „Всичко ще бъде прозрачно, но най-важното е, че бизнеса изцяло приветства
тази идея. Още следващата седмица ще представя този закон за бизнеса, за да постигнем реални резултати”, каза още
Драгомир Стойнев.
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√ Бизнесът иска по-евтин ток
Според Васил Велев, с поскъпването на тока, държавата иска да окаже помощ на "Марица Изток"
Щом държавата е решила да оказва помощ на американските централи в "Марица Изток", нека да го направи, чрез
директно плащане от бюджета във фонд "Сигурност на електроенергийната система", а не това да минава през цената на
тока и да е за сметка на потребителите. Това заяви Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал след среща с
Парламентарната Група на "БСП- Лява България" по горещата тема за неприемливото увеличение на цената на тока за
бизнеса.
Видеото може да видите тук.
√ Бизнесът иска по-евтин ток. ТЕОДОР ДЕЧЕВ: ЗАПАЗВАМЕ ПРОТЕСТНА ГОТОВНОСТ
Видеото може да видите тук.

Българско национално радио
√ БСП ще изработи законопроект за участие на бизнеса в бордовете на държавната енергетика
В. Велев: Знаем, че е нож с две остриета, но алтернативата е да стоим отстрани и да гледаме как продължават
разхищенията
Представители на работодателски организации се срещнаха и със социалистите в Народното събрание. БСП е поела
ангажимент да изработи в най-ранни срокове законопроект за управление на публични дружества.
Целта е законодателно да се регламентира участието на бизнеса в ръководството на държавните енергийни дружества.
Работодателите призоваха за прекратяване на договорите с американските централи "Марица - Изток 1" и "Марица - Изток
3", което ще освободи бизнеса от увеличението на тока.
Бизнесът е получил подкрепа от БСП по предлаганите от тях законодателни промени, които забраняват преференциално
изкупуване на преференциални цени на електрическа енергия и за реформа в енергетиката, която да доведе до пазарни
принципи, увери председателят на Асоциацията на индустриалния капитал Васил Велев.
Между БСП и бизнеса е имало единодушие по въпроса с американските централи, допълни Велев и поясни:
Договорите с американските централи трябва да бъдат прекратени. Проблемът да бъде решен така, както беше решен в
Полша и Унгария. Държавата, след като е решила да оказва такава държавна помощ на американските централи, трябва
да го направи чрез директно плащане от бюджета във фонд "Сигурност" на електроенергийната система, а не това да
минава през цената на електрическата енергия и да е за сметка на потребителите на електрическа енергия.
Представители на бизнеса да влязат в бордовете на държавната енергетика е нож с две остриета, коментира Корнелия
Нинова:
Ако в тези бордове бъдат включени хора, които имат бизнес в областта на енергетиката, това е открит конфликт на
интереси.
Васил Велев пък определи допускането на бизнеса до управлението на държавните енергийни дружества като временна
мярка:
Знаем, че е нож с две остриета, но алтернативата е да стоим отстрани и да гледаме как продължават разхищенията в
държавната енергетика и струва много скъпо на индустрията.
Бизнесът дори е настоял членовете на работодателските организации да обявят в регистър какви централи имат и на какви
цени се изкупува електрическата енергия.
Дългосрочната мярка е закон за управление на публичните дружества и БСП е поела този ангажимент пред бизнеса, увери
Драгомир Стойнев, бивш енергиен министър:
Още следващата седмица лично аз поемам ангажимент да предоставя този законопроект за управление на публичните
дружества.
Бизнесът остава в протестна готовност заради високите цени на тока.
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√ Васил Велев: С един ход цената на тока за бизнеса може да бъде намалена
Държавата след като е решила да оказва такава държавна помощ на американските централи в „Марица Изток” нека да
го направи чрез директно плащане от бюджета във фонд „Сигурност на електоенергийната система”, а не това да минава
през цената на тока и да е за сметка на потребителите. Това заяви днес пред медиите в парламента председателят на АИКБ
Васил Велев след среща на четири работодателски организации с ПГ на БСП-лява България по горещата тема за
неприемливото увеличение на цената на тока за бизнеса.
Вероятността да се променят цените на електроенергията за бизнеса от 1 ноември т.г. не може да бъде оценена в проценти
в момента, каза той.
Има предпоставки и възможности за това, могат да се върнат цените на старите нива само с едно действие- изваждане на
прекомерната държавна помощ за американските централи от цената на електроенергията, подчерта Велев.
Само с този ход могат да се върнат старите цени, дори могат да се намалят до нивата от 1 август, защото износът не участва
по никакъв начин в поемането на ценовата компонента „задължение към обществото”, поясни представителят на бизнес
организацията.
Законодателите дадоха такова право на КЕВР да определи сума или принцип, по който да участват, но в момента
регулаторът нищо не е направил по въпроса. Има редица надписани сметки и по отношение на ВЕИ-та. Като пример-в
проекта на КЕВР за цена на електроенергията от 1-ви юли т.г. бе предвидена цена от 710 млн.лв. за компенсиране на
скъпата енергия от ВЕИ, а в решението на регулатора от 1 август тази сума нарасна на 736 млн. лв., след като парламентът
прие редица закони, които трябваше да доведат до намаляване на тази сума. Има такива несъответствия, които могат да
бъдат преразгледани и от 1 ноември 2015 г. цената на електроенергията за бизнеса да бъде върната там, където беше,
посочи Велев.
Постигнахме съгласие по предложените от бизнеса законодателни промени и за цялостна реформа в енергетиката, която
да доведе до пазарни цени, принципи и защита за енергийно слабите, а не както е в момента - преференциални цени за
всички потребители на ток за бита,продължи председателят на АИКБ.
Посочихме отново трите източника на скъпа енергия като нямаме различия, че това е недопустима държавна помощ, както
и че договорите с американските централи трябва да бъдат прекратени. Информирахме депутатите за нашата жалба до
ЕК, за това, че настояваме за бърз отговор, за да може да бъде решен проблема, както това стана в Полша и Унгария, заяви
Велев.
Гледаме на нашето евентуално участие в бордовете на държавните енергийни дружества като временна мярка.
Правилната мярка е Закон за управление на държавните дружества, листване на миноритарни пакети на борсата и нашите
представители би трябвало да бъдат заменени от представители на миноритарните акционери, уточни той.
Знаем, че участието ни в управлението на държавни дружества е нож с две остриета, че може върху нас да се струпат
упреците, но алтернативата да стоим настрани и да гледаме как продължават разхищенията и безстопанствеността в
енергетиката не е за предпочитане. Тя струва много скъпо на индустрията и при тези цени за бизнеса в момента може да
доведе до съкращаване на 107 000 работни места според актуален анализ.Чрез законодателни предложения настояваме
за разкриване на собствеността, договорите и дейността на всички производители на електроенергия, която се изкупува
по преференциални цени. Обществото трябва да знае това, защото е държавна помощ и гражданите да знаят на кого се
оказва тя, подчерта Велев.
За протестите нямаме окончателно решение - ако няма протест на обявената дата, то ще има протестна готовност, но за
нас е безалтернативно връщането на цените на електроенергията за бизнеса от 1 ноември, заключи той.
news.bg
√ За прекратяване договорите с американските централи, настоява бизнесът ни
Социалистите притеснени за състоянието на енергетиката след срещата с бизнеса в НС. С огромно съжаление
констатирахме, че положението в енергетиката не се е подобрило за последно време, обяви Таско Ерменков.
Според него състоянието в енергетиката се влошавало. Корнелия Нинова пък коментира, че нож с две остриета било
представители на бизнеса да влязат в бордовете на държавната енергетика. Имало опасност от риск от конфликт на
интереси, ако в този борд бъдат включени хора с бизнес в областта на енергетиката.
Ще гласуваме „за" два закона, които забраняват изкупуване на преференциални цени на електроенергия, обяви Нинова.
БСП поема ангажимент да представи Закон за управление на публичните дружества, каза Драгомир Стойнев.
Васил Велев от АИКБ заяви пък, че е постигнато съгласие за законодателните промени, искани от бизнеса. Имало съгласие
и за цялостна реформа в енергетиката, която да доведе до пазарни принципи и цени.
Посочихме отново трите източника на скъпа енергия като нямаме различия, че това е недопустима държавна помощ и
договорите с американските централи трябва да бъдат прекратени, обясни Велев.
За бизнеса участието в бордовете на държавните енергийни дружества било временна мярка. Правилната и дългосрочна
мярка е Закон за управление на държавните дружества, листване на миноритарни пакети в порядъка 15 до 25 % на борсата,
смята Велев.
Законовите идеи предвиждат във всяка публична компания да има независим член на директорите. Знаем, че е нож с две
остриета и върху нас да се струпат упреците, призна той. Алтернативата обаче била да продължават разхищенията и
безстопанствеността в държавната енергетика.
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Внесли сме предложения за разкриване на собствеността, договорите и дейността на всички производители, чиято ел.
енергия се изкупува на преференциални цени, поясни още Васил Велев.
Все още нямало окончателно решение за протеста на бизнеса срещу цената на тока. За нас е безалтернативно връщане на
цените от първи ноември, заяви Велев. Индустрията не може да издържи на тези цени, които не са обосновани по никакъв
начин в решението на КЕВР според него.
Ако няма да има протест на 30, ще има протестна готовност, стана ясно от думите му. Вече имало и съкратени служители.
dnesplus.bg
√ Васил Велев: С един ход цената на тока за бизнеса може да бъде намалена
Държавата след като е решила да оказва такава държавна помощ на американските централи в „Марица Изток” нека да
го направи чрез директно плащане от бюджета във фонд „Сигурност на електоенергийната система”, а не това да минава
през цената на тока и да е за сметка на потребителите.
Това заяви днес пред медиите в парламента председателят на АИКБ Васил Велев след среща на четири работодателски
организации с ПГ на БСП-лява България по горещата тема за неприемливото увеличение на цената на тока за бизнеса.
Вероятността да се променят цените на електроенергията за бизнеса от 1 ноември т.г. не може да бъде оценена в проценти
в момента, каза той. Има предпоставки и възможности за това, могат да се върнат цените на старите нива само с едно
действие- изваждане на прекомерната държавна помощ за американските централи от цената на електроенергията,
подчерта Велев. Само с този ход могат да се върнат старите цени, дори могат да се намалят до нивата от 1 август, защото
износът не участва по никакъв начин в поемането на ценовата компонента „задължение към обществото”, поясни
представителят на бизнес организацията. Законодателите дадоха такова право на КЕВР да определи сума или принцип, по
който да участват, но в момента регулаторът нищо не е направил по въпроса. Има редица надписани сметки и по
отношение на ВЕИ-та. Като пример-в проекта на КЕВР за цена на електроенергията от 1-ви юли т.г. бе предвидена цена от
710 млн.лв. за компенсиране на скъпата енергия от ВЕИ, а в решението на регулатора от 1 август тази сума нарасна на 736
млн. лв., след като парламентът прие редица закони, които трябваше да доведат до намаляване на тази сума. Има такива
несъответствия, които могат да бъдат преразгледани и от 1 ноември 2015 г. цената на електроенергията за бизнеса да бъде
върната там, където беше, посочи Велев. Постигнахме съгласие по предложените от бизнеса законодателни промени и за
цялостна реформа в енергетиката, която да доведе до пазарни цени, принципи и защита за енергийно слабите, а не както
е в момента - преференциални цени за всички потребители на ток за бита,продължи председателят на АИКБ. Посочихме
отново трите източника на скъпа енергия като нямаме различия, че това е недопустима държавна помощ, както и че
договорите с американските централи трябва да бъдат прекратени.
Информирахме депутатите за нашата жалба до ЕК, за това, че настояваме за бърз отговор, за да може да бъде решен
проблема, както това стана в Полша и Унгария, заяви Велев.Гледаме на нашето евентуално участие в бордовете на
държавните енергийни дружества като временна мярка. Правилната мярка е Закон за управление на държавните
дружества, листване на миноритарни пакети на борсата и нашите представители би трябвало да бъдат заменени от
представители на миноритарните акционери, уточни той. Знаем, че участието ни в управлението на държавни дружества
е нож с две остриета, че може върху нас да се струпат упреците, но алтернативата да стоим настрани и да гледаме как
продължават разхищенията и безстопанствеността в енергетиката не е за предпочитане. Тя струва много скъпо на
индустрията и при тези цени за бизнеса в момента може да доведе до съкращаване на 107 000 работни места според
актуален анализ.Чрез законодателни предложения настояваме за разкриване на собствеността, договорите и дейността
на всички производители на електроенергия, която се изкупува по преференциални цени. Обществото трябва да знае това,
защото е държавна помощ и гражданите да знаят на кого се оказва тя, подчерта Велев.
За протестите нямаме окончателно решение - ако няма протест на обявената дата, то ще има протестна готовност, но за
нас е безалтернативно връщането на цените на електроенергията за бизнеса от 1 ноември, заключи той.
√ Сива икономика: 10 % на Острова срещу 32% в България
Най-малко половината от всички банкноти във Великобритания, които се намират в обръщение , са се използвали при
търговията с наркотици, проституция и тъмни сделки, съобщава в. „Гардиън“. Изданието се позовава на отчет на Банката
на Англия.
Делът на сивата икономика се оценява на 10% от БВП на Острова. Все пак трябва да се има в предвид, че не става дума
непременно за престъпници. Проучване на Банката на Англия показа, че най-малко 3 млрд. паунда са в частни спестявания.
В същото време сивата икономика в България за миналата 2014 г. е била в размер на 32%. По този показател си оспорваме
едно от първите места в ЕС. Това става ясно от индексът „Икономика на светло“, изготвян всяка година от Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ) и Националния център „Икономика на светло“.
Банковата криза и смяната на три правителства в рамките на 2014 година не са единствените причини за влошаването на
индекса. Сред другите негативни фактори са повишаването на минималната работна заплата, вдигането на минималния
осигурителен доход и спирането на европейските фондове.
Най-проблемните области според анализа на Националния център „Икономика на светло“ са контролът върху горивата и
тютюневите изделия, неиздаването на касови бележки, измамите с ДДС, нереалните трудови договори.
По оценки на бизнеса, бюджетът губи годишно около 10 млрд. лева от сивата икономика.
Средният дял на сивата икономика в Европа е 19% и продължава да намалява благодарение на предприетите мерки за
подобряване на икономическата среда и борбата с укриването на средства. Според финансисти най-голям е делът на сивия
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сектор в отрасли като търговия, хранене и строителство, където не се издават всички необходими документи и не се
регистрират всички продажби и обороти. В тези сектори делът на сивата икономика е много по-голям от 32%.
Последните шест години на криза показаха, че не е достатъчно само да се следва единна парична политика, за да има
просперитет. Налага се да бъдат спазвани и фискални и макроикономически правила, които гарантират, че монетарната
експанзия в положителната фаза на икономическия цикъл, няма да корумпира публичните финанси на държавите със слаб
правителствен апарат. Това припомни за Факти.бг финансовият и политически коментатор Стефан Андонов.
С по-прости думи, рискът е бедните държави членки на еврозоната да използват ниските лихви и лесния достъп на кредити
за да финансират неустойчиво забогатяване на населението си. Опасното е, че когато достъпът до кредити прекъсне, в
условията на криза, тези държави повече не могат да теглят заеми и пясъчните основи на техния просперитет се сриват.
Изплащането на заемите става с цената на намалени заплати, пенсии, по-малко обществени поръчки, рецесия и спирала
на обедняването, отбелязва Стефан Андонов.
Хората могат да съхранява парите си в сейф или под матрака, или дори ги заровят в градината, а не ги носят на вашата
банкова система, е манталитета на част от населението, което не вярва на банковата система.
Един от начините за борба със сивата икономика е пълен преход към безкасово плащане и оттеглянето на банкноти през
следващите години, препоръчват в анализ от Visa.
grama.bg
√ ТЕОДОР ДЕЧЕВ: ЗАПАЗВАМЕ ПРОТЕСТНА ГОТОВНОСТ
"Запазваме протестна готовност". Това увери Теодор Дечев от Асоциацията на индустриалния капитал след вчерашните
преговори с правителството за промените на цените на тока за индустрията.
В студиото на NewsRoom той коментира, че бизнесът е получил уверение за подкрепа от три парламентарни групи с
повечето неща, за които се пледираше на тези срещи. Бизнесът настоява за промени в Закона за енергетиката и Закона за
използване а възобновяеми енергийни източници, които трябва ад пресекат възможността поне година неудържимо да
се включват всевъзможни електроцентрали на всякаква база, които да имат преференциални цени.
"Нашето предложение е да се въведе мораториум до края на 2020 г. за изкупуването под каквато и да е форма с
преференциални цени, на електроенергия.", обясни още Дечев.
Настояването на бизнеса е възстановяването на старите цени за индустрията от 1 ноември. Тънкият момент е, че вече има
договорености и ангажименти пред ЕК и ЕС, които са за програмния период до 2020 г. и които са изпълнени. И в тази връзка
предложението на бизнеса е да се въведе мораториум при изкупуването на енергия, независимо откъде – ВЕИ или от
конвенционални източници, по преференциални цени. Страната е длъжна да изкупува произведената енергия, спазвайки
изискванията на договорите. Дечев обясни, че борбата е съсредоточена срещу тези, които са вече на пазара, но и срещу
тези, които предстои да излязат, като производителите на енергия от торове и водните централи. В момента в България
около 240 действащи водни централи, като по закон се подготвя почвата за поява на още 250 такива. Що се отнася до
преференциите за изкупуване на ток на преференциални цени, всички парламентарни групи, с които е разговаряно има
оптимизъм в събирането на парламентарно мнозинство.
Едно от исканията е да се осигури по законодателен път, огласяването на информация. Това е провокирано от това, че
монополни компании отказват да публикуват информация, под неясен предлог.
Бизнесът е обиден на Иван Иванов поради много причини. Една от тях е лъжата, че битовите потребители плащат такава
добавка. Действително те плащат по-високи цени, което е напълно обяснимо, защото винаги цените на едро са по-ниски,от
тези на дребно.
Той не изпълни и поети ангажименти! Например, защо износителите на електроенергия в никакъв размер не плащат
ценова добавка "отговорност към обществото". Друга е свързана със забатачването на резерви, обясни още Дечев.
dir.bg
√ Бизнесът очаква по-евтин ток от 1 ноември
Бизнесът призова депутатите за прекратяване на договорите с американските централи "Марица - Изток 1" и "Марица Изток 3", което ще свали цената на тока.
Работодателите настояват за намаляване цената на тока от 1 ноември.
"Ако няма протест на работодателите срещу цените на електроенергията на 30 септември, при всички случаи ще има
протестна готовност", заяви след срещата в парламента с БСП председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в
България (АИКБ) Васил Велев, предаде БТА.
Представители на четирите работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, се срещнаха днес с ръководствата на
парламентарните групи на "БСП лява България", ПФ и АБВ в Народното събрание.
Не можем да си позволим да останат тези цени и след 1 ноември поради простата причина, че това би довело до затваряне
на много предприятия, до съкращаване на персонал, до увеличаване на цените на дребно на вътрешния пазар, каза Велев
след срещата си с БСП.
Според работодателите е безалтернативно връщането на цените от 1 ноември към нивата им преди 1 август. Индустрията
не може да издържи на тези цени, които на всичкото отгоре не са обосновани в решението на КЕВР, каза Велев.
Има предпоставки, има и възможности и в момента да се намалят цените от 1 ноември, коментира председателят на АИКБ.
Според него могат да се върнат на старите нива само с едно действие - изваждане на прекомерната държавна помощ за
американските централи от цената на ел.енергията.
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Между БСП и бизнеса има единодушие по въпроса за американските централи, допълни Велев и поясни:
Договорите с американските централи трябва да бъдат прекратени. Проблемът да бъде решен така, както беше решен в
Полша и Унгария. Държавата, след като е решила да оказва такава държавна помощ на американските централи, трябва
да го направи чрез директно плащане от бюджета във фонд "Сигурност" на електроенергийната система, а не това да
минава през цената на електрическата енергия и да е за сметка на потребителите на електрическа енергия.
От БСП коментираха и решението представители на бизнеса да влязат в бордовете на държавната енергетика. Според тях
това е нож с две остриета.
"Ако в тези бордове бъдат включени хора, които имат бизнес в областта на енергетиката, това е открит конфликт на
интереси", обясни депутатът от БСП Корнелия Нинова.
Васил Велев отбеляза, че гледат на тяхното участие в бордовете на държавните енергийни дружества като на временна
мярка.
"Знаем, че е нож с две остриета, но алтернативата е да стоим отстрани и да гледаме как продължават разхищенията в
държавната енергетика и струва много скъпо на индустрията", каза Велев, цитиран от БНР.
Бизнесът дори е настоял членовете на работодателските организации да обявят в регистър какви централи имат и на какви
цени се изкупува електрическата енергия.
Дългосрочната мярка е закон за управление на публичните дружества и БСП е поела този ангажимент пред бизнеса, увери
Драгомир Стойнев, бивш енергиен министър. Той е обещал още следващата седмица да предостави този законопроект за
управление на публичните дружества.
Подкрепа за бизнеса и от ПФ и АБВ
Пълно съвпадения в исканията в областта на енергетиката са констатирали на среща с работодателските организации и
депутатите от Патриотичния фронт, заяви Красимир Каракачанов.
"Проблемът с т.нар. американски централи, с възобновяемите източници на енергия (ВЕИ) и целия този грабеж, който се
случва в енергетиката, води до тази висока цена. Така че имаме абсолютно съвпадение като теза", каза депутатът от ПГ на
ПФ.
Борислав Борисов от АБВ посочи, че на срещата си с работодателите са им предложили да бъде разработена цялостна
стратегия за развитие на енергийния сектор, защото само така ще бъдат разрешени проблемите. Борисов допълни, че
подкрепят исканията на работодателите за мораториум на преферинциалните цени на електрическа енергия. Той
напомни, че при либерализацията на пазара по естествен път тези преференции ще отпаднат.
След срещата с трите парламенти групи Велев коментира, работодетелските организации са постигнали дообогатяване на
първоначалните си предложения и с други идеи, които ще включат в пътната карта за реформи в енергетиката, изготвяна
съвместно с изпълнителната власт.
Той смята, че и сега КЕВР има в ръцете си достатъчно възможности да намали цената на електроенергията без да са
необходими каквито и да било допълнителни мерки. В резултат на мерките, за които сега имаме съгласие, че трябва да се
предприемат, тези възможности ще нараснат, каза той.
Вчера и от ГЕРБ заявиха, че са за отпадане на преференциалните цени за изкупуване на ел.енергия.
√ ПАЦИЕНТИ, ЛЕКАРИ И БОЛНИЦИ ИЗГОТВЯТ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОПАСНОСТТА ОТ ЛИМИТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Национална кръгла маса "За реформи и здравеопазване без ограничения" организират пациентски и правозащитни
организации, частни и общински болници на 18 септемврив София.
Целта на форума е изработване и приемане на Декларация, която изразява несъгласието на лекарите и пациентите с отказа
за заплащане на надлимитната дейност на болниците от НЗОК, зад която всъщност се крият хиляди спасени човешки
животи и лекувани заболявания. Подготвеният документ, обединяващ позициите на болници, пациенти и лекари, ще бъде
изпратен до всички институции в България и всички заинтересовани от достъпното и навременно болнично
здравеопазване страни. Исканията са за незабавен одит и заплащане на проверената надлимитна дейност на болниците и
въвеждане на ефективниметоди на контрол.
Причина за обединението и съвместното подписване на Декларация против лимитите е водената от началото на годината
политика за неизплащане на реалната дейност на болниците, както и фактът, че спуснатите бюджети водят до редица
нарушения на правата на пациентите и поставят още по-големи въпросителни пред задържането на лекарите в България.
В Националната кръгла маса "За реформи и здравеопазване без ограничения" ще участват: Български лекарски съюз,
Национално сдружение на частните болници, Сдружение на общинските болници в България, Федерация Български
пациентски форум, Българска асоциация за закрила на пациентите, Център зазащита на правата в здравеопазването,
Асоциация на индустриалния капитал и лекари и директори на болници от цялата страна. Модератор на националната
кръгла маса щебъде д-р Стойчо Кацаров, председател на Центъра за защита на правата в здравеопазването.
3e-news.net
√ Работодателите получават подкрепата на депутатите за енергетиката, протест може и да няма
Протестът на 30 септември срещу цените на тока може да се сведе само до "потестна готовност"
Работодателите са срещнали разбиране и в трите парламентарни групи, с които проведоха разговори днес и дори са
постигнали дообогатяване на първоначалните си предложения и с други идеи, които ще включат в пътната карта за
реформи в енергетиката, подготвяна съвместно с изпълнителната власт. Това коментира след срещите в парламента с
Патриотичния фронт и АБВ председателят на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев.
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Велев смята, че и сега КЕВР има в ръцете си достатъчно възможности да намали цената на електроенергията без да са
необходими каквито и да било допълнителни мерки. В резултат на мерките, за които сега имаме съгласие, че трябва да се
предприемат, тези възможности ще нараснат, каза той.
По думите на Велев постигнато е съгласие за законодателните промени, искани от бизнеса. Имало съгласие и за цялостна
реформа в енергетиката, която да доведе до пазарни принципи и цени. "Посочихме отново трите източника на скъпа
енергия като нямаме различия, че това е недопустима държавна помощ идоговорите с американските централи трябва да
бъдат прекратени", обясни Велев.
Участието в бордовете на държавните енергийни дружества от страна на бизнеса било временна мярка. Правилната и
дългосрочна мярка е Закон за управление на държавните дружества, листване на миноритарни пакети в порядъка 15 до
25 % на борсата, смята Велев. Законовите идеи предвиждат във всяка публична компания да има независим член на
директорите. Знаем, че е нож с две остриета и върху нас да се струпат упреците, призна той. Алтернативата обаче била да
продължават разхищенията и безстопанствеността в държавната енергетика.
"Внесли сме предложения за разкриване на собствеността, договорите и дейността на всички производители, чиято ел.
енергия се изкупува на преференциални цени", допълни Васил Велев.
Председателят на АИКБ обясни, че все още няма окончателно решение за протеста на бизнеса срещу цената на тока. В
същото време той заяви, че "е безалтернативно връщането на цените от първи ноември". Индустрията не може да издържи
на тези цени, които не са обосновани по никакъв начин в решението на КЕВР според него.
Ако няма да има протест на 30, ще има протестна готовност, стана ясно от думите му. Вече имало и съкратени служители.
Представители на четирите работодателски организации - АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, се срещаха с ръководствата на
парламентарните групи на ПФ и АБВ. По-рано те разговаряха и с "БСП лява България".
Според Красимир Каракачанов от Патриотичния фронт, тезите на работодателските организации са правилни и съвпадат с
техните. Той напомни, че патриотите са настоявали за ревизия в енергетиката още при съставянето на правителството. За
оставката на председателя на КЕВР Иван Иванов, Каракачанов отбеляза, че Иванов е жертва не толкова на собствените си
решения, колкото на апарата и ешалона под него, който продължава да изпълнява определени поръчки не в полза на
държавата и на българските граждани и бизнеса.
Борислав Борисов от АБВ посочи, че на срещата си с работодателите са им предложили да бъде разработена цялостна
стратегия за развитие на енергийния сектор, защото само така ще бъдат разрешени проблемите. Борисов допълни, че
подкрепят исканията на работодателите за мораториум на преферинциалните цени на електрическа енергия. Той
напомни, че при либерализацията на пазара по естествен път тези преференции ще отпаднат.
Корнелия Нинова от БСП коментира, че "нож с две остриета било представители на бизнеса да влязат в бордовете на
държавната енергетика". Тя уточни, че има опасност от риск от конфликт на интереси, ако в този борд бъдат включени хора
с бизнес в областта на енергетиката.
Ще гласуваме „за" два закона, които забраняват изкупуване на преференциални цени на електроенергия, обяви в същото
време Нинова. Бившият енергиен министър Драгомир Стойнев заяви, че БСП поема ангажимент да представи Закон за
управление на публичните дружества.
Социалистите изразиха притеснението си за състоянието на енергетиката след срещата с бизнеса в НС. С огромно
съжаление констатирахме, че положението в енергетиката не се е подобрило за последно време, обяви Таско Ерменков.
mediapool.bg
√ БСП се зае да пише закон за управление на държавните фирми
Бизнесът получи подкрепата и на социалистите за протеста срещу цената на тока
БСП пое ангажимент да изготви и внесе в парламента законопроект за управление на държавните дружества, който да
регламентира влизането на бизнеса в управлението на енергийните фирми, каквото бе обещано от правителството на
работодателските организации. Намерението е също така да се предвиди изборът на ръководствата на държавните
предприятия да става с конкурс по критерии, които да гарантират назначаването на компетентни хора.
Това стана ясно след среща в четвъртък на бизнес организациите с депутати от БСП, на която протестиращите срещу цената
на тока индустриалци получиха подкрепата и на социалистите. Предишния ден ГЕРБ и Реформаторският блок застанаха
зад исканията на частния бизнес да влезе в управата на държавните енергийни дружества, за да контролира разходите им,
и да се спре с предоставянето на преференциални цени на тока за всякакви ВЕИ-проекти.
Зам.-председателят на БСП и депутат от левицата Драгомир Стойнев, който бе министър на икономиката и енергетиката в
предишното правителство, посочи, че основната идея на този законопроект е "държавните предприятия наистина да бъдат
пазарни играчи” и да бъдат извадени от дъното.
"Правилната мярка е Закон за управление на държавните дружества, листване на миноритарни пакети на борсата и нашите
представители би трябвало да бъдат заменени от представители на миноритарните акционери", коментира от своя страна
Васил Велев, председател на Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).
Дали представители на бизнеса да влязат в бордовете на държавните енергийни дружества е въпрос на изпълнителната
власт, заяви депутатът Корнелия Нинова. Според нея това е нож с две остриета. "Ако в тези бордове бъдат включени хора,
които имат бизнес в областта на енергетиката, това е открит конфликт на интереси", каза тя.
"Знаем, че участието ни в управлението на държавни дружества е нож с две остриета, че може върху нас да се струпат
упреците, но алтернативата да стоим настрани и да гледаме как продължават разхищенията и безстопанствеността в
енергетиката не е за предпочитане", каза Велев. Според него сегашната ситуация в енергетиката струва много скъпо на
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индустрията. Той повтори тезата на бизнеса, че сегашните цени на тока може да доведат до съкращаване на 107 000
работни места.
Има предпоставки, има и възможности и в момента да се намалят цените от 1 ноември, смята председателят на АИКБ.
Според него могат да се върнат на старите нива само с едно действие - изваждане на прекомерната държавна помощ за
американските централи от цената на еленергията.
Велев отново заяви, че договорите с американските централи трябва да бъдат прекратени. "Държавата, след като е решила
да оказва такава държавна помощ на американските централи, трябва да го направи чрез директно плащане от бюджета
във фонд "Сигурност" на електроенергийната система, а не това да минава през цената на електрическата енергия и да е
за сметка на потребителите на електрическа енергия", заяви той.
"Мисля, че постигнахме разумно съгласие, най-вече по законодателната част подкрепяме и ще гласуваме за промените в
два закона, които забраняват по-нататък изкупуване на преференциални цени на електроенергия", посочи Нинова.
Велев обясни, че ако няма протест на работодателите срещу цените на електроенергията на 30 септември, при всички
случаи ще има протестна готовност.
Той отново каза, че работодателите настояват за законодателни решения за разкриване на собствеността, договорите и
дейността на всички производители на електроенергия, която се изкупува по преференциални цени. Обществото трябва
да знае това, защото е държавна помощ и гражданите да знаят на кого се оказва тя, посочи Велев.
Положението в енергетиката се влошава у нас и по тази причина заедно с бизнеса търсим решение за резерви за посправедливо и по-пазарно ценообразуване, а не както сега - командно-административно от КЕВР, коментира и депутатът
Таско Ерменков. Бизнесът трябва да бъде конкурентноспособен, което е свързано и с работни места, цени на стоки и услуги
, дори с оцеляването на бизнеса, който е потребител на енергия, допълни той.
На срещата е било коментирано и искането на бизнеса за оставката на председателя та комисията за енергийно и водно
регулиране Иван Иванов. Нинова посочи, че левите депутати не са гласували за него, това не е техен избор, а на
мнозинството и от БСП не може да се очаква да оттеглят доверие, което не са давали.

novini.bg
√ Промените в сектор "Енергетика" са наложителни, смятат бизнесът и партиите
След проведените срещу на работодателите с правителството, днес те продължават със срещите си с парламентарно
представените партии. Припомняме ви, че вчера стана ясно, че бизнесът ще участва вече по-активно в работата на
бордовете на всички дружества от държавната енергетика, ще се засили и присъствието в КЕВР. "Постигнахме съгласие по
предложените от бизнеса законодателни промени" заяви днес пред журналисти в парламента председателят на АИКБ
Васил Велев след срещата между работодателските организации и БСП. Васил Велев добави, че има съгласие и за цялостна
реформа в енергетиката, която да доведе до пазарни принципи и цени, съответно социална защита за енергийно слабите,
а не както в момента преференциални цени за всички в бита за сметка на високите цени за индустрията. „Посочихме отново
трите източници на скъпа енергия като нямаме различия, че това е недопустима държавна помощ и договорите с
американските централи трябва да бъдат прекратени”, подчерта Велев. Той изясни, че са информирали опозицията за
жалбата към ЕК, така че проблема с американските централи да бъде решен така, както в Полша и Унгария. „Гледаме на
нашето участие в бордовете на държавните енергийни дружества като временна мярка. Правилната и дългосрочна мярка
е Закон за управление на държавните дружества, листване на миноритарни пакети в порядъка 15 до 25% на борсата и в
такъв случай нашите представители трябва да бъдат заменени от представители на миноритарните акционери”, обясни
Васил Велев и поясни, че законът предвижда във всяка публична компания да има независим член на директорите. Той
призна, че участието им е нож с две остриета и върху тях ще бъдат насочени упреците, но не приемат алтернативата да
гледат отстрани как продължават разхищенията и безстопанствеността в държавната енергетика.” Това струва много скъпо
на индустрията и до 107 хил. освободени”, уточни Васил Велев. От своя страна Корнелия Нинова от БСП подчерта, че е
решение на изпълнителната власт бизнеса да влезе в бордовете на държавната енергетика и не е тяхна работа. „Това е
нож с две остриета, защото крие риск от конфликт на интереси, ако в този борд бъдат включени хора с бизнес в областта
на енергетиката. Ако имат воля, управляващите могат да ги вкарат в бордовете”, поясни Нинова. За искането на бизнеса
Иван Иванов да бъде освободен като председател на КЕВР, Корнелия Нинова припомни, че при избирането му са били
против. „Това не е наш избор, той е избор на мнозинството”, каза още тя. След края на срещата между работодателите и
представителите на Патриотичния фронт Красимир Каракачанов заяви, че разбира проблемите им, предаде репортер на
novini.bg. Той напомни в кулоарите на парламента пред журналисти, че патриотите още с влизането си в управлението
ясно са заявили, че искат промени в Закона за енергетиката. По думите му обаче Иван Иванов не е единственият виновник
за високите цени на тока за промишлеността, тъй като той работи с хора, които са подписвали разрешителните за ЕРП-тата
и за ВЕИ-тата. "Този сектор се нуждае от реформи, ние сме представили предложения за промени. Някои от тях съвпадат
с работодателските искания", каза Каракачанов.
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Вестник Дума
√ БСП готви Закон за управление на публичните дружества
Влизането на бизнеса в бордовете на държавните фирми е "нож с две остриета", заяви Корнелия Нинова
БСП поема ангажимент да предостави Закон за управление на публичните дружества. Това обяви вчера след среща в
парламента с представителите на четирите работодателски организации депутатът от БСП ЛЯВА БЪЛГАРИЯ Драгомир
Стойнев. Той каза, че законопроектът се подкрепя изцяло от бизнеса. Основната идея е държавните предприятия наистина
да бъдат пазарни играчи, заяви Стойнев.
По думите му най-важното е как да се избират ръководствата на тези предприятия, като това трябва да става чрез конкурси.
Трябва да се изготвят критерии, така че да се назначават знаещи, можещи, компетентни хора, които да изведат тези
предприятия от дъното, каза Стойнев. Според него най-важното е, че бизнесът приветства тази идея. Поемам ангажимент
още през следващата седмица да предоставя този законопроект за управление на държавните дружества на бизнеса за
консултации, за да постигнем реални резултати, съобщи Стойнев. По неговите думи така БСП ще направи една реална
стъпка, която да доведе до подобряването на сектора на енергетиката.
Депутатът Корнелия Нинова определи предложението на управляващите представители на бизнеса да влязат в бордовете
на държавната енергетика като "нож с две остриета". По думите й тази мярка крие риск от конфликт на интереси, ако в
тези бордове бъдат включени хора, които имат бизнес в областта на енергетиката. И председателят на Асоциацията на
индустриалния капитал в България (АИКБ) Васил Велев каза, че това е "нож с две остриета". Според него една такава мярка
може да бъде въведена, но само временно. Правилната мярка е приемането на закон за управление на държавните
дружества, листване на миноритарни пакети на борсата и нашите представители би трябвало да бъдат заменени от
представители на миноритарните акционери, уточни той. Знаем, че участието ни в управлението на държавни дружества
е "нож с две остриета", че може върху нас да се струпат упреците, но алтернативата да стоим настрани и да гледаме как
продължават разхищенията и безстопанствеността в енергетиката, не е за предпочитане. Тя струва много скъпо на
индустрията и при тези цени за бизнеса в момента може да доведе до съкращаване на 107 000 работни места, каза той.
Според Васил Велев, след като държавата е решила да оказва държавна помощ на американските централи в "Марица
изток", нека да го направи чрез директно плащане от бюджета във фонд "Сигурност на електроенергийната система", а не
това да минава през цената на тока и да е за сметка на потребителите. Той каза още, че могат да се върнат цените на
старите нива само с едно действие - изваждане на прекомерната държавна помощ за американските централи от цената
на електроенергията. Само с този ход могат да се върнат старите цени, дори могат да се намалят до нивата от 1 август,
защото износът не участва по никакъв начин в поемането на ценовата компонента "Задължение към обществото", каза
Велев.
Постигнахме разумно съгласие най-вече по законодателната част - подкрепяме и ще гласуваме за промените в два закона,
които забраняват по-нататък преференциално изкупуване на преференциални цени на електроенергия, каза още Нинова.
Във връзка с исканата от бизнеса оставка на председателя на КЕВР Иван Иванов тя заяви, че левицата е била против
избирането му. "Това не е наш избор, това е избор на мнозинството, ние не сме му дали доверие, затова от нас няма как
да се очаква да оттеглим такова доверие", каза депутатът.
actualno.com
√ ПАЦИЕНТИ, ЛЕКАРИ И БОЛНИЦИ ИЗГОТВЯТ ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ОПАСНОСТТА ОТ ЛИМИТИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Национална кръгла маса "За реформи и здравеопазване без ограничения" организират пациентски и правозащитни
организации, частни и общински болници на 18 септември в София.
Целта на форума е изработване и приемане на Декларация, която изразява несъгласието на лекарите и пациентите с отказа
за заплащане на надлимитната дейност на болниците от НЗОК, зад която всъщност се крият хиляди спасени човешки
животи и лекувани заболявания. Подготвеният документ, обединяващ позициите на болници, пациенти и лекари, ще бъде
изпратен до всички институции в България и всички заинтересовани от достъпното и навременно болнично
здравеопазване страни. Исканията са за незабавен одит и заплащане на проверената надлимитна дейност на болниците и
въвеждане на ефективни методи на контрол.
Причина за обединението и съвместното подписване на Декларация против лимитите е водената от началото на годината
политика за неизплащане на реалната дейност на болниците, както и фактът, че спуснатите бюджети водят до редица
нарушения на правата на пациентите и поставят още по-големи въпросителни пред задържането на лекарите в България.
В Националната кръгла маса "За реформи и здравеопазване без ограничения" ще участват: Български лекарски съюз,
Национално сдружение на частните болници, Сдружение на общинските болници в България, Федерация Български
пациентски форум, Българска асоциация за закрила на пациентите, Център за защита на правата в здравеопазването,
Асоциация на индустриалния капитал и лекари и директори на болници от цялата страна. Модератор на националната
кръгла маса ще бъде д-р Стойчо Кацаров, председател на Центъра за защита на правата в здравеопазването.
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Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Минималната заплата - различна по браншове и ниво на работниците
Минималната заплата да не е една и съща за цялата страна, както е в момента, а да е различна по браншове и ниво на
работниците. Такъв механизъм ще предложи правителството, съобщи вицепремиерът и социален министър Ивайло
Калфин.
При този механизъм минималната заплата няма да се определя административно от държавата, а ще се договаря между
работодатели и синдикати, какъвто в момента е механизмът за определяне на минималните осигурителни доходи.
Калфин не изключи и възможността осигурителният доход да бъде свързан с минималната заплата и да отговаря на
реалното заплащане на работниците.
В момента на много места осигуровки се плащат върху по-викоси доходи, отколкото са заплатите.
Амбицията на Калфин е новият механизъм да влезе в сила възможно на-бързо.
За следващата година обаче миниманата заплата ще бъде определена по стария начин - по закона за бюджета и ще е в
размер на 420 лева.
√ Стратегия за борба със сивата икономика сочи основните и симптоми
Ограничаване на разплащанията в брой, извършването на нерегистрирани дейности или на недеклариран труд срещу
възнаграждение, укриване на продажби или отчитане на продажби на занижени цени, водене на двойно счетоводство.
Това са основните симптоми на сивата икономика, контролът над които трябва да свие този сектор у нас и да увеличи
събираемостта на приходите до 2017 г. Това става ясно от Стратегия за борба със сивата икономика, обявена за обществено
обсъждане.
Делът на сивата икономика ще бъде следен чрез конокретни индикатори за незаконни дейности, или чрез метода на
измерване на парите в обращение. Приходните администрации ще следят и друг индикатор- на индивидуално ниво,
какъвто са резките промени в социално- икономическия статус на гражданите. На макро ниво ще бъдат следени нетипични
трендове, като например темповете на нарастване на потребление на стоки и услуги, на инвестиции или на количеството
парична маса в обръщение в условия на икономическа рецесия, или при намаляване на декларираните доходи.
Според НСИ сенчестата икономика в Р. България представлява около 13% от БВП през 2013 г. При анализ на данните за
България, за периода 2003-2014 г., се потвърждава тенденцията на понижение на относителния дял на сенчестата
икономика като процент от официалния БВП. Размерът на показателя спада от 35,9% през 2003 г. до 31,0% през 2014 г.,
като изключение прави периодът 2009-2011 г., когато нивото варира и е 32,5%, 32,6% и 32,3% за съответните години.
Въпреки отчетения спад, България е на първо място по размер на сенчестата икономика за 2014 г., в сравнение с останалите
държави от ЕС. В изследване на Световната банка от 2011 г. относителният дял на недекларираната заетост е 13,2% от
работната сила в страната. Делът на сивата икономика в България е 33% от БВП за 2007 г. и не се е променил до 2012 г.
Страната е следвана от Румъния (29%), Литва (28,5%) и Естония (28,2%). Австрия е на другия край на скалата, съответно със
7,6% от БВП. Според статистически данни на Европейската комисия делът на сенчестата икономика в България е 32% от
БВП за 2012 г. и е най-висок, в сравнение с всички страни-членки на ЕС.
√ 100 млн. лв. идват за иновации в малки и средни предприятия
100 млн. лева ще бъдат отделени за внедряване на иновации в малките и средни предприятия по ОП „Инициатива за малки
и средни предприятия“ 2014-2020 г., съобщи министърът на икономиката Божидар Лукарски. Процедурата ще бъде
отворена до края на годината.
Ивелина Пенева, директор на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ обяви, че за „Енергийна
ефективност в МСП“. предвиденият бюджет е 50 млн. евро Размерът на финансирането е от 50 000 лв. до 1 500 000 лв., а
мярката ще бъде открита през този декември.
За първи път ще оценим всички проекти по "Иновации и конкурентоспособност" 2014 - 2020 преди крайния срок от ЕК,
обяви още Лукарски. Той добави, че в момента се разглеждат постъпилите 844 проекта.
Най-висока активност имало от Северозападния регион. “По новата ОП Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. от
общо 844 проектни предложения, 152 проекта попадат в обхвата на Северозападния регион.
“По новата ОП Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. от общо 844 проектни предложения, 152 проекта попадат
в обхвата на Северозападния регион.
89,2% или над 2 млрд. лв са изплатени по оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността” за периода 20072013 г., отчете министърът и допълни, че по програмата още има проекти, по които се работи и предстои да бъдат отчетени.
29 от тях на обща стойност 26 млн. лв били рискови и не било ясно дали ще бъдат завършени изцяло. Лукарски обясни, че
договорените средства са 101, 87 % от бюджета или 2,2 млрд. лева. По старата програма те били в размер на 81,48 % или
1,8 млрд. лева, а това поставяло програмата на второ място по сертифицирани средства. Еекспертите посочиха проекта
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„София Тех Парк“ и газовата връзка България – Сърбия като едни от основните, изпълнявани по старата оперативна
програма.
√ 90% от средствата по ОП „Развитие на конкурентоспособността“ са изплатени
89,2% или над 2 млрд. лв са изплатени по ОП "Развитие на конкурентоспособността" за периода 2007-2013 г. Това обяви
министърът на икономиката Божидар Лукарски, като допълни, че по програмата все още има проекти, по които се работи
и предстои да бъдат отчетени.
Той обясни, че договорени средства са 101, 87 % от бюджета или 2 315 532 070 лева. По старата програма те били в размер
на 81, 4 % или 1, 8 млрд. лева, а това поставяло програмата на второ място по сертифицирани средства. ОП "Развитие на
човешките ресурси е на първо място", поясни министърът.
"В процес на изпълнение са 349 договора за безвъзмездна финансова помощ от общо сключените 3154 договори. Другите
близо 90% вече са приключили", обяви Лукарски.
Миглена Добрева, от министерството обясни, че бюджетът по ОП "Инициатива за малки и средни предприятия" е на
стойност 102 млн.евро и е вече изпратен и по него се очаква одобрение от ЕК. Основната цел на програмата е
предприятията да имат подобрен достъп до кредити. Размерът на заем за предприятие ще е между 400 и 600 млн. евро и
ще бъде покриван до 80 %.
Вестник Труд
√ Затягат контрола за цигари и алкохол
Контролът върху търговията с цигари и алкохол ще бъде затегнат както в момента е при горивата, предвижда финансовото
министерство в проект за национална стратегия за борба със сивата икономика. Според нея митниците и НАП ще си
обменят информация и ще проследяват движението на акцизните стоки по цялата верига за доставки. Това ще стане чрез
изграждането на автоматизирана система за обмен на данни, подобна на тази, чрез която двете приходни агенции в
момента следят доставките на горива. Тя трябва да бъде направена до края на 2017 г.
Към стратегията е приложен и екшън план с мерки, които трябва да бъдат изпълнени в периода 2015 - 2017 г. за
ограничаване дела на сенчестата икономика и повишаване на събираемостта на приходите.
В документа се предвижда по-често да се използват съвместни екипи за разследване на финансови престъпления с
участието на служители на МВР, ДАНС, НАП и на прокуратурата. Подобна схема със съвместни проверки бе приложена в
началото на лятото на пазара на горива, като в нея освен изброените институции участва и агенцията по метрология.
Впоследствие премиерът Борисов обяви, че акцията е довела до повишаване на приходите.
Отделно от това ще бъдат създавани междуведомствени центрове за разследване, предвижда стратегията. Те може да
бъдат формирани на база на съществуващите области и региони в страната или според видовете престъпна дейност.
Предвижда се още да се подобри системата за контрол на стоки с висок фискален риск. Например ще бъдат въведени
идентификационни кодове за такива продукти. Освен това се планира служителите на МВР също да започнат да помагат
на мобилните данъчни при проверяването на съмнителни доставки.
Според финансовото министерство събираемостта на приходите може да се подобри също така чрез провеждането на
медийни кампании и на лотарийни игри с касови бележки.
В стратегията се посочва още, че делът на сивата икономика от БВП намалява постепенно от 2003 г. насам. През 2014 г. той
е 31%, но въпреки това България е на първо място в ЕС по този показател.
Вестник Капитал Daily
√ Парите на почти 100 хил. души могат да потънат в НОИ
Според института осигурените трябва първо да прехвърлят партидите си от частния в държавния фонд, а след
това ще разберат дали това ще им донесе по-високи пенсии
Около 98 хил. души ранно пенсионирани категорийни работници, военнослужещи, полицаи и пожарникари ще разберат
дали ще получат по-висока пенсия едва след като прехвърлят партидите си от частния фонд в НОИ. Това пишат от
държавния осигурителен институт до Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване в
кореспонденция между двете страни. От асоциацията пък от своя страна посочват, че заради непълно законодателство
няма да могат да прехвърлят партидите на осигурените при тях лица.
Има ли право на избор
В писмото си НОИ казва, че при прехвърлянето "не се касае за сравняване и информиран избор между сродни права" и
заради това не е необходимо лицата да получат предварително информация какъв ще бъде бъдещият размер на пенсията
им. В случая обаче може да се получи така, че с надеждата за по-висока пенсия ранните пенсионери да прехвърлят срещу
неясно какво парите си в НОИ и едва след това да научат дали изобщо пенсията им се увеличава, защото получават само
право на преизчисляване. Така, от една страна, те нямат информиран избор, за да изберат по-благоприятния вариант,
защото НОИ не дава конкретни изчисления. От друга, губят правото да си върнат обратно партидата, ако не са доволни,
тъй като изборът в случая е еднократен.
Това е поредното официално признание на държавата, че с новия Кодекс за социално осигуряване (КСО) не се дава избор
на осигурените. Заради това група осигурени лица подаде петиция до омбудсмана, с която настоява промените в КСО да
бъдат отменени от Конституционния съд заради противоречие с основния закон.
Спирачка пред прехвърлянето
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В писмото си до НОИ пенсионните фондове пък посочват, че няма да могат да прехвърлят партидите на осигурените при
тях лица. Първата причина е, че заявленията, утвърдени от НОИ, не дават достатъчно гаранция, че наистина са попълнени
от самите пенсионери, и то доброволно, или че въобще са подадени от лица, които имат право на преизчисляване на
пенсията им и отговарят на посочените в закона условия. Освен това НОИ няма да праща съпътстващи документи до
пенсионните фондове, че става дума за съответния пенсионер, а и ще попълва служебно информацията в кой фонд е
осигурен той.
Втората причина е, че пенсионните дружества носят отговорност и подлежат на санкции от КФН, ако прехвърлят средства
на гражданите, без да e категорично ясно дали това са валидни заявления и дали се касае за доброволен информиран
избор.
В писмото си НОИ посочва, че парите на ранните пенсионери ще трябва да се преведат от универсалните фондове в
специален фонд, който още не е създаден, а до създаването му - директно във фонд "Пенсии". Законът обаче ясно
задължава държавните институции да създадат този нов фонд и да дадат избор на осигурените лица. Не е ясно защо той
е "изпаднал" от всички актове и документи на МС, НОИ и НАП.
Така пенсионните фондове считат, че няма валидно правно основание, въз основа на което да се разпореждат със средства
на осигурените, да закриват партидите им и да прекратяват договорите им.
Към началото на седмицата заявленията за преизчисление на пенсиите и прехвърляне на партиди са около 3000 по данни
от НОИ.
√ България започва да ограничава привилегиите на офшорните зони
София скоро ще има право да получава данъчна информация от остров Гърнси. Очаква се да последва и Джърси.
България прави първа крачка към разкриване на собствеността на офшорни дружества и оптимизиране на данъчното
облагане в офшорни зони. Това става с подписването на споразумение с британската територия с особен статут Гърнси. То
е първото от този вид за България. Законопроектът за ратифициране на споразумението е внесен в Народното събрание в
края на август и очаква да бъде приет от депутатите.
Споразумението е съставено по модел на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие(ОИСР) и е сключено
по инициатива на Гърнси, който има интерес от повече прозрачност заради поети още през 2002 ангажименти към
международната организация. Документът е изготвен в съответствие с изискванията на ОИСР и с приетия през юни месец
тази година план за действие на ЕС за по-справедливо и по-ефикасно корпоративно данъчно облагане. Част от плана е
изготвянето на "черен списък" на държави и специални юрисдикции, които не сътрудничат по отношение на данъчната
информация и остров Гърнси е включен в него (въпреки че други популярни "данъчни убежища" като островите Ман и
Джърси не са включени). България има споразумение с острова от 2006, което обаче се отнася единствено до облагане на
доходите от спестявания.
Новото споразумение се отнася не само преките данъци, но и до ДДС. По него ще се предоставя информация от банки и
други финансови институции, както и от всяко лице, включително пълномощник и попечител, което действа в качеството
на агент или довереник. Ще могат да бъдат изисквани сведения за собствеността на юридически лица и граждански
дружества, включително когато става дума за верига от собственост. При фондациите ще бъде предоставяна информация
за основателите, членовете на съвета и бенефициентите, при тръстовете – за основателите, попечителите, протекторите,
бенефициентите и собствеността им. Ограничения в исканията за информация има единствено по отношение на публични
дружества и публични колективни инвестиционни фондове.
Освен това със споразумението се уреждат данъчни ревизии на чужда територия, като те включват разпитване на
физически лица и изследване на писмени документи с предварителното съгласие на заинтересованите лица.
През 2013 е предвидено същото споразумение да бъде подписано и с друга офшорна зона под властта на британската
корона – остров Джърси. По информация на министерството на финансите то предстои да бъде сключено и ще бъде
подобно на това с Гърнси.
Политиката на ЕС и ОИСР е насочена към пълното изчезване на офшорните зони, особено в и около Европа. Гърнси,
Джърси, Нидерланските Антили, Аруба, Бермуда, остров Ман, Бахамите, Лихтенщайн, Мароко, Андора, Сан Марино и
други подобни "данъчни убежища" вече имат подписани многобройни споразумения за обмен на данъчна информация с
европейски държави, САЩ, Канада, Австралия и други.
Остров Гърнси официално се води владение на британската корона, а не част от Обединеното кралство и не е член на
Европейския съюз. Гърнси има специален статут и е разглеждано като част от Европейската общност по отношение на
повечето аспекти на свободното придвижване на стоки. Известен е като "икономически рай" заради ниските си или
несъществуващи корпоративни данъци. По българското законодателство островът се води една от около 50 "юрисдикции
с преференциален данъчен режим". По тези причини България няма с Гърнси спогодба за избягване на двойното данъчно
облагане, каквито са сключени с европейските страни по изисквания на директива на ЕС.
Вестник Сега
√ Вузовете си извоюваха свободата да развиват търговска дейност
Един преподавател ще може да участва в акредитацията само на един университет, реши просветната комисия
След години борба да получат по-голяма автономия, като например да извършват търговска дейност или да разкриват
свои структури в чужбина, университетите най-накрая са на път да се сдобият с редица свободи. В сряда вечерта депутатите
от просветната комисия одобриха на първо четене за час и половина 5 законопроекта за промени в Закона за висшето
образование, внесени от МС и от различни народни представители. Част от промените дават мечтаната свобода на
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вузовете. Одобрените текстове ще променят драстично системата, и защото предвиждат държавата да ограничи
безразборния прием във висшите училища, като въведе защитени специалности и финансира с предимство тези, за които
има недостиг на пазара на труда.
Най-радикални са промените, предложени от министерството на образованието и от депутата от АБВ Борислав Борисов.
Докато законопроектът на МОН е пуснат за обществено обсъждане още от юни т.г., този на проф. Борисов бе внесен в
парламента на 15 септември и приет автоматично на 16-и без сериозни дебати. Според него вузовете занапред ще могат
да развиват производствена и търговска дейност, свързана със стопанската реализация на създаваните от тях научни
продукти. Сега те имат право на научно-производствена, художественотворческа, спортна и здравна дейност. От мотивите
не става ясно дали това означава, че висшите училища ще имат право да откриват търговски дружества по Търговския
закон и да участват с тях в смесени фирми. В законопроекта не е уточнено как точно ще се взимат решенията, свързани с
търговската дейност, и какъв контрол ще има върху нея. Години наред в закона липсваше подобна възможност именно
заради опасения, че ще настъпи безконтролен академичен алъш-вериш. И в момента университетите имат право да се
сдружават с други юридически лица, но по реда на закона за задълженията и договорите. Борисов е бивш ректор на УНСС.
На вузовете се дава право да разкриват свои образователни структури в други държави - нещо, за което отдавна настояват
от Съвета на ректорите и което би увеличило печалбата им. Такова право и сега съществува в закона, новото в текстовете
на проф. Борисов е, че уточняват кои вузове може да разкриват подобни структури зад граница - тези с оценка от
акредитацията между 6 и 10. По негова идея депутатите разрешиха на висшите училища да предоставят образователен
франчайз в чужбина. Дефинирано е, че въпросното "изнасяне" на вузове ще може да се предоставя само на акредитирани
по законодателството на съответната държава висши училища, при което не по-малко от 80% от обучението в чужбина се
извършва по учебните програми на българския вуз. Той пък следва да предостави поне 50% от преподавателите и да
издава дипломи.
И проектът на Борисов, и този на МС, предвиждат един преподавател да може да участва в акредитацията само на един
вуз (при два в момента). И двата проекта предлагат отпадане на 5-те процента ограничение пред платения прием в
университетите. Предложението на кабинета обаче върви заедно с премахване на пълната свобода на вузовете да
определят приема в съответните специалности.
МС занапред ще приема списък на приоритетните професионални направления, в които има недостиг на кадри, както и на
защитени специалности, които не се радват на голям интерес сред студентите, но са важни за страната от социалноикономическа гледна точка. За тези специалности държавата ще може да отпуска бройки по свое усмотрение, дори ако
това противоречи на решението на съответното висше училище. Извън тези направления приемът във всички
специалности ще зависи от 4 показателя - оценката на учебната и научната дейност, реализацията на завършилите,
приоритетите за обществено-икономическото развитие на страната и предложенията на съответния вуз. Така на теория е
възможно в направления със свръхпредлагане на кадри да има нулеви години или приемът, финансиран от държавата, да
бъде силно намален. От МОН вече обявиха, че вероятно 50% от държавните вузове, обучаващи в професионално
направление "икономика", ще бъдат орязани от субсидия за него. Очаква се масово свиване на държавното финансиране
да има и при специалностите "право" и "администрация и управление".
ОГРАНИЧЕНИЕ
Проектът на Петър Славов от РБ, който също бе одобрен от депутатите, предвижда ректорите и техните заместници вече
да се избират измежду членовете на научно-преподавателския състав. Той въвежда и задължителни изисквания пред
заемането на ръководни длъжности - за ректори - 10 г. трудов стаж по основен трудов договор с висшето училище като
доцент или професор, за зам.-ректори - 9 г. стаж, а за декани или директори на филиал и колеж - 7 г. стаж.
Вестник Монитор
√ Минималната заплата СПОРЕД ПРОФЕСИЯТА
Нов метод от 2017 година предлага Ивайло Калфин
Осигуряват 50 млн. лв. за коледни добавки за най-бедните пенсионери
Минималната заплата да се определя по браншове, а не както сега да бъде еднаква за всички сфери в страната. Това
предлага министърът на труда и социалната политика Ивайло Калфин.
„Ще предложа на работодателите и синдикатите да вървим в тази посока. За да заработи този вариант през 2017 г.,
социалните партньори трябва
да започнат да се договарят още през април
когато правителството ще предостави статистически данни”, обясни Калфин. Идеята е работодателите и синдикатите да се
споразумяват за размера на най-ниското възнаграждение по браншове, както сега се определят минималните
осигурителни прагове. От бизнеса настояват за тази идеята от години с аргумента, че това е по-справедливо. Сега
минималната заплата се определя от правителството, като за
следващата година тя ще бъде 420 лв.
Според Калфин, ако минималната заплата се договаря според професията, ще отпадне определяне на минималните
прагове, върху които ще се плащат осигуровки. До момента социалните партньори са се споразумели за осигурителните
прагове за половината браншове, като средното увеличението ще бъде 7,5%. За дейностите, за които няма договорка,
социалният министър трябва да реши дали да ги увеличи със 7,5 на сто, или да останат на нивата от тази година. „Ще взема
решение след преговори със социалните партньори”, заяви Калфин. Вчера той подписа договор с 81 общини за новата
схема „Независим живот”, по която 7572 хора с увреждания и възрастни над 65 г. ще получат помощ от социални и здравни
работници в домашни условия. „Когато правителството е стабилно,
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парите от еврофондовете отиват при хората
Тези 40 млн. лв. отиват точно при тези хора, които са в неравностойно положение”, заяви министър-председателят Бойко
Борисов при подписването на договорите. 240 общини вече са подали проектите си по програмата. Междувременно стана
ясно, че вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин е предложил да бъдат отделени 50
млн. лева за коледни добавки на възрастните хора с най-ниски пенсии. Решението ще се вземе през декември.
√ Според разчетите на МФ: 1 млрд. лв. загуба за хазната при по-нисък ДДС за храни и лекарства
Финансовият министър Владислав Горанов е твърдо против въвеждането на по-ниска ставка на ДДС за храните и
лекарствата. Това става ясно от негов отговор до депутат от РБ Петър Славов. Причината е в загубата, която ще търпи
бюджетът, ако бъде въведени намалени ставки.
„При въвеждане на диференцирана ставка на ДДС от 10% за храни и лекарства очакваната загуба за бюджета е в размер
на 1,094 млрд. лв.“, се казва в отговора на финансовия министър. От тях 885,1 млн. лв. ще е загубата от по-ниския ДДС за
храни, а отрицателният ефект при лекарствата се очаква да е в размер на 209 млн. лв.
Според Горанов тази загуба може да бъде компенсирана само или с увеличение на ДДС над 20%, или със скок на ставките
за преките данъци. Това обаче не е възможно решение, става ясно от отговора му. Горанов се аргументира с това, че
вдигането на ДДС над 20% ще доведе до инфлационен натиск върху цените и потреблението. Увеличението на данъчните
ставки за преките данъци е в противоречие с дългосрочната данъчна политика на България и ще окаже отрицателно
въздействие върху икономическото развитие, инвестициите и заетостта, е пояснил той.
По думите му различните ставки увеличават административната тежест и разходите за бизнеса. Наред с това скача и рискът
от данъчни измами и укриването на ДДС, предупреждава Горанов.
„С въвеждането на диференцирана ставка на ДДС за храни и лекарства няма да бъде постигнато трайно намаляване на
крайните цени за потребителя, като в тази връзка следва да се посочи опитът на ЕК, която е провела множество
изследвания в тази област и е доказано, че влиянието на по-ниския ДДС върху цените е минимално“, заключва Горанов.
Съгласно евродирективата за ДДС намалени ставки могат да се прилагат за
21 групи стоки и услуги, като храни и безалкохолни напитки, снабдяване с вода, лекарства, медицинско оборудване, превоз
на пътници, социални услуги и други.
У нас с намалена данъчна ставка от 9% се облагат туристическите услуги по настаняване.
investor.bg
√ Синдикати и работодатели да договарят минимални работни заплати, предлага Калфин
Трябва да си поставим за цел доходите в България да вървят нагоре и да се изравняват с тези на общия европейски
пазар, каза министърът
Практиката за договаряне на минимални осигурителни доходи може да се подобри и развие, но не и да отпадне. Найдобрият вариант е синдикатите и работодателите да договарят минимални работни заплати. И когато това започне да се
случва, тогава би могло да се договори отпадане на минималните осигурителни прагове. Това каза в интервю за БТА
вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Ивайло Калфин.
Вицепремиерът ще предложи на социалните партньори механизми, по които двупартитният диалог между синдикати и
работодатели да стане водещ. "Най-добрият вариант за развитие е синдикатите и работодателите да договарят минимални
работни заплати. Когато това започне да се случва, едва тогава би могло да се договори отпадане на минималните
осигурителни прагове", заяви Калфин. Според него премахването на тази практика не би решило нищо, а ще върне стари
проблеми и ще изчезне двустранният диалог, нещо, което трябва да се насърчава.
Министърът изрази надежда, че предстоящото догодина преброяване на работодателите и синдикатите ще е мотив те да
потърсят възможност да представляват всички икономически сектори, така че диалогът да е пълноценен. „Не е нормално,
когато в част от икономическите дейности просто няма двама партньори, които да седнат да преговарят“, допълни той.
Ивайло Калфин заяви, че трябва да си поставим за цел доходите в България да вървят нагоре и да се изравняват с тези на
общия европейски пазар. Това става с инвестиции в енергийна ефективност, в по-добра производителност, в образование
и професионална квалификация, смята социалният министър.
"Значителното увеличение на минималната работна заплата не става за няколко месеца, но целта трябва да бъде
икономика с много по-високо заплащане", каза Ивайло Калфин. По думите му и българският бизнес осъзнава, че не може
да се държи икономиката ни на ниска минимална работна заплата.
От социалното министерство имат намерение да предложат подобряване на проектомеханизма за нарастване на
минималната работна заплата. Механизмът за определяне на минималната работна заплата не е конкретна формула, но
там се посочва какви критерии трябва да бъдат заложени - икономически и социални, посочва Калфин. "При всички случаи
не трябва никой да си мисли, че ние ще заковем минималната работна заплата на тези равнища и тя примерно ще се
увеличава само с равнището на инфлацията или нещо подобно. Това ще бъде убийствено за икономиката дългосрочно",
заяви Калфин.
Увеличението на минималната заплата не е мотив за уволнение на хора и за увеличаване на безработицата, това не се
вижда от статистиката, допълни той по повод коментари на бизнеса, че ръстът на МРЗ води до съкращения и сиви практики
при наемане и заплащане.
По думите на Калфин в цяла Европа се говори за медианни работни заплати - не каква е средната между най-високата и
най-ниската, а къде е най-голямото струпване на работни заплати и това е по-добрият критерий.
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„В България съотношението между минималната работна заплата и медианната работна заплата е на средните европейски
равнища, така че няма никакви опасения, че сме стигнали някакви критични стойности, които едва ли не ще дръпнат назад
икономиката“, посочи министърът.
Приоритетно през следващите месеци публичните средства ще бъдат насочени към трудните групи - най-застрашените и
най-рисковите, каза Ивайло Калфин. Програмите, които разработва министерството в областта на заетостта ще бъдат
насочени към младежи с ниско образование, хора в предпенсионна възраст и безработни от малките населени места и
общини. Ще бъдат подпомогнати и хората с увреждания да стигнат до трудовия пазар, съобразено с техните възможности.
"Обърнал съм се към работодателите и синдикатите с молба за инициативи от тяхна страна как бихме могли да
подпомогнем с публични средства те да наемат хора в предпенсионна възраст, така че тази група да остане на трудовия
пазар до края на трудовия си стаж. До края на месеца очаквам отговорите", каза Калфин.
Той съобщи, че в резултат на дейността на младежките трудови медиатори вече има 1700 души, които са доведени до
бюрата по труда. Калфин смята, че ваучерите за услуги по домовете ще създадат възможност за работни места в
отдалечените райони. Еднодневните трудови договори към момента са вече 60 000 и те са действаща мярка за
увеличаване на заетостта.
Вицепремиерът съобщи, че записаните бежанци в бюрата по труда са около 30 души. В Националния план по заетостта са
предвидени бройки за бежанци, има и възможност за заетост по европейските програми, каза министърът. Сред
бежанците има такива, които работят вече по националната програма със субсидирана заетост. Някои от тях са в кол
центрове, други - в различни видове бизнес, има и такива, които работят в центрове за бежанци. Появяват се вече и
работодатели, които активно търсят възможност да помогнат бежанците - да ги вземат на работа и да им потърсят
жилищно настаняване, съобщи вицепремиерът Ивайло Калфин.
√ 29 са рисковите проекти по старата програма "Конкурентоспособност"
Програмата е на второ място по сертифицирани средства след тази за човешките ресурси, отчете министърът на
икономиката Божидар Лукарски
По програма „Конкурентоспособност“ 2007 – 2013 г. има 29 рискови проекта за 26 млн. лв. Те ще бъдат изпълнени, но
въпросът е дали ще приключат в цялост. Това коментираха експерти от Министерството на икономиката, където бе
отчетено изпълнението на програмата към 15 септември 2015 г.
Тези проекти няколко пъти са били удължавани и имат договори с подизпълнители, по които тепърва ще се правят
доставки. Няма проект, по който да няма контракти с подизпълнителите, проблемът е дали работата ще приключи до края
на тази година, отчетоха експертите. Проектите били основно за технологична модернизация и иновации.
По програма „Конкурентоспособност“ 2007 – 2013 г. към 15 септември са договорени 101,87% от бюджета, или 2,315 млрд.
лв. Към момента по програмата са изплатени 89,21% от бюджета й – около 2 млрд. лв., отчете министърът на икономиката
Божидар Лукарски.
Сертифицираните средства по старата програма са 81,48% за 1,85 млрд. лв. Това означава, че сме на второ място по
сертифицирани средства от всички програми, след програмата за човешки ресурси, която е на първо място, заяви
министърът.
В процес на изпълнение са 349 договора за безвъзмездна финансова помощ от общо сключените 3154. Това означава, че
другите 90% от договорите са приключили.
В края на периода тече интензивен мониторинг и верификация на договорите, които все още са процес на изпълнение. От
началото на годината до момента 846 отчета на бенефициенти на обща стойност 259 млн. лв. са верифицирани.
В последните месеци от изпълнението на програмата проектите са подложени на интензивен миниторинг.
Експерти коментираха, че „София Тех Парк“ и междусистемната газова връзка България – Сърбия са едни от основните
проекти, които се изпълняват по старата оперативна програма. От икономическото министерство заявиха, че проектът
„София Тех Парк“ се изпълнява успешно.
Експертите припомниха, че проектът за връзката със Сърбия е фазиран – така по старата програма ще бъде финансирано
основно предпроектното проучване. Същинското строителство за 92 млн. лв. е прехвърлено към новата програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.
След като е била прекратена процедурата „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“, 70 фирми са
подали искове срещу министерството, които са обединени в едно дело, по което няма движение, стана ясно при отчета на
програмата.
√ Проекти за енергийна ефективност по ОП Конкурентоспособност ще се приемат от декeмври*
В момента се прави оценка на 844 заявления за подобряване на производствения капацитет в МСП
През декември предприятията ще могат да подават проекти за енергийна ефективност по новата оперативна програма
„Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г., съобщи Ивелина Пенева, директор на Главна дирекция „Европейски
фондове за конкурентоспособност“ в Министерството на икономиката. Там бе отчетена работата по старата програма и
свършеното по новата.
Министърът на икономиката Божидар Лукарски посочи, че по новата програма вече приключи приемът на проекти по
процедурата „Подобряване на производствения капацитет в МСП“.
На 8 юли приключи първият краен срок за набирането на проекти. В процес на оценка към момента са постъпилите 844
проектни предложения. Те са от нискотехнологични и среднониско технологични производства. От тези проекти близо 150
са от най-големите градове от Северозападния район – на стойност 123 млн. лв. От тях 78 млн. лв. е безвъзмездната
финансова помощ, каза министърът.
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Той допълни, че оценката на подадените проекти става в средата на информационната система ИСУН 2020, като
критериите за оценка са изцяло обективни, заяви Лукарски.
Управляващият орган ще се опита да оцени предсрочно проектите за 90 дни, вместо в рамките на определените 120. За
първи път ще успеем доста преди крайния срок да оценим всички проекти, след забележките на бизнеса по старата
програма, смята Лукарски.
Планирано е договори да се сключват през декември 2015.
Вторият краен срок за прием на проекти по програмата е приключил на 8 септември 2015 г. Броят на постъпилите проекти
е 280 – от високотехнологични и средновисокотехнологични промишлени производства.
До 9 ноември 2015 г. могат да се подават проекти от кандидати в секторите на интензивни на знания и услуги дейности.
Предстоящи процедури
До края на 2015 г. са предвидени 2 процедури, които предстои да бъдат обявени – едната е подкрепа за внедряване на
иновации в предприятията. Допустими бенефициенти ще са както стартиращи предприятия, така и фирми с история.
Големи предприятия също ще могат да кандидатстват, съобщи Ивелина Пенева.
Предвиденият бюджет по процедурата е 50 млн. евро. Той ще бъде разпределен по категории предприятия: микро, малки,
средни и големи и според фазата на развитие на съответната компания.
Обявяването на тази процедура обаче е обвързано с одобрението на Стратегията за интелигентна специализация – това е
предварително условие на Европейската комисия за изпълнение на ос 1 по програмата.
Следващата процедура, която трябва да бъде обявена до края на годината, ще е за енергийна ефективност за МСП –
планирана за декември 2015 г. с общ бюджет 50 млн. евро. Допустими кандидати са микро, малки и средни предприятия.
Ще се цели подобряване на енергийната ефективност и използване на енергия от ВЕИ. Ще се подпомагат проекти с бюджет
от 50 хил. до 1,5 млн. лв. с 30 до 75% безвъзмездно финансиране.
Ивелина Пенева допълни, че на 15 септември Управляващият орган е публикувал индикативната работна програма за 2016
г. За догодина са предвидени общо седем процедури. Те включват подкрепа за предприятия, насочена към разработване
на иновации, развитие и укрепване на управленския капацитет на малки и средни предприятия, създаване на клъстери,
енергийна ефективност в големи предприятия.
Предвидени са процедури за развитие на бизнес средата чрез предоставяне на институционална подкрепа за София Тех
Парк, ИАМСП, БАИ и КЗП. Тук е включено и строителството на междусистемната газова връзка България – Сърбия, която бе
финансирана за предпроектните проучвания със средства по старата програма „Конкурентоспособност“ 2007 – 2013.
Коментари и предложения по графика могат да се пращат до 15 октомври.
Лукарски очаква през новия период повече проекти от Северозападна България. Той посочи, че по старата програма 6,17%
от подадените предложения са били от региона, а сега по първата процедура на новата програма такива са 18,01% от
всички проекти.
Миглена Добрева от дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ съобщи, че бюджетът по новата програма
"Инициатива за малки и средни предприятия" е 102 млн.евро. Основната цел е предприятията да имат подобрен достъп
до кредитиране. Програмата е с подобрени условия спрямо подобната от предишния програмен период ДЖЕРЕМИ и
покрива 80% от кредитния риск за МСП. Тя не изисква национално съфинансиране.
epicenter.bg
√ Все повече фирми от Северозапада с европроекти
„Три пъти повече фирми от Северозападна България са подали проектни предложения по първата открита процедура по
ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 спрямо предходния програмен период“. Това заяви министърът на
икономиката Божидар Лукарски, съобщиха от пресцентъра на ведомството му.
В периода 2007–2013 г. проектните предложения от Северозапада са били едва 6,17% от всички, докато само за първата
процедура от настоящия програмен период делът им вече е над 18%. Министър Лукарски поясни, че фактор за този
засилен интерес са допълнителният брой точки, които получават проектите с място на изпълнение в най-бедния регион в
Европа.
По предишната ОП „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 г. до момента 90% от
договорите са изпълнени, но все още има дейставщи и отчитащи се проекти. До 15.09.2015 г. договорените средства по
програмата са 101,87 % от бюджета или 2 315 532 070 лв. Изплатените средства са 89,21 % от бюджета на стойност 2 027
929 328 лв., а сертифицираните средства са 81,48% или 1, 852 078 309 лв., обобщи министър Лукарски. В процес на
изпълнение са 349 договора за безвъзмездна финансова помощ от общо сключени по програмата 3 154.
Представителят на дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ Миглена Добрева информира, че бюджетът
по новата ОП "Инициатива за малки и средни предприятия" е на стойност 102 млн. евро. Основната й цел е предприятията
да имат подобрен достъп до кредитиране.
Програмата е с подобрени условия спрямо подобната ДЖЕРЕМИ от предишния програмен период, като покрива 80% от
кредитния риск за малки и средни предприятия и не изисква национално съфинансиране.
√ От януари до юли: Над 900 млн. евро преки чужди инвестиции
Най-големите преки инвестиции в страната от началото на годината са дошли от Холандия – 620,2 млн. евро, сочат данните
на БНБ
От януари до юли 2015 г. преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в страната са 907,3 млн. евро, сочат данните на БНБ.
Това е с 41,5 млн. евро повече в сравнение със същия период на миналата година.
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Само през юли 2015 г. те са в размер на 108,2 млн. евро, което е над един път и половина увеличение в сравнение със
същия месец на миналана година, когато те бяха едва 69,8 млн. евро.
Най-големите преки инвестиции в страната от началото на годината са дошли от Холандия – 620,2 млн. евро.

17

