Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите

АИКБ
√ АИКБ ПОДПИСА СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С КАНАДСКО-БЪЛГАРСКИЯ БИЗНЕС СЪВЕТ
На 9 ноември 2015 г., Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) и Канадско-българският бизнес съвет
(КББС) сключиха Споразумение за сътрудничество. Председателят на АИКБ г-н Васил Велев и г-н Дьони Льоклер, „златен“
партньор и почетен член на УС на КББС, подписаха тържествено рамковото споразумение, което има широк обхват и
основно визира:
осъществяване на износ от предприятията-членове на АИКБ в Канада;
осъществяване на инвестиции на територията на Република България от канадски предприятия;
подготовка и реализация на съвместни проекти в трети страни;
научно-техническо сътрудничество;
организиране на съвместни форуми – конференции, семинари, медийни кампании и други.
Споразумението е предпоставка и за други форми на сътрудничество между АИКБ и КБСС. Конкретните параметри на
сътрудничеството между страните ще се уговарят за всеки отделен случай.
И от АИКБ, и от КБСС беше заявен много голям интерес към изпълнението на целите, поставени в Споразумение, което се
оценява като особено полезно и за двете страни. Споразумението се определя и като основна стъпка за осъществяване на
съвместни дейности в областта на бизнес представителството, търговските взаимоотношения, установяване на делови
контакти между членовете на двете страни.
*****
Канадско-българският бизнес съвет е канадска асоциация с нестопанска цел, правно учредена на 18 април 1996.
Неговата мисия е да насърчава обмена на стоки, услуги, информация и опит, както и икономическото сътрудничество
между България и Канада. Неговите основни дейности са:
предоставяне на членовете на навременна и актуална информация на пазара, законите и подзаконовите нормативни
актове в България;
организиране на търговски и/или проучвателни мисии;
организиране на стажове, курсове и специализации по бизнес администрация съответно на българи в Канада и на
канадци в България;
организиране на българо-канадски форуми (конгреси, конференции, симпозиуми);
поддържане на сътрудничеството с нашите партньори в България.
Телевизия Европа
√ Председателят на АИКБ Васил Велев: Реформата в МВР е без алтернатива
Реформата в МВР е без алтернатива, предупреди в Сутрешния блок на ТВ „Европа” председателят на АИКБ Васил Велев по
повод последните събития в сектора на сигурността. Припомняме, че след новия кръг преговори между управляващите и
синдиката на МВР вчера, протестиращите постигнаха всички свои синдикални цели: 20 заплати при пенсиониране, 2%
добавка към заплатата за прослужено време всяка година, по-голям брой дни годишен отпуск.
Работодателите обаче са категорични, че реформата в сектора е без алтернатива, тъй като системата е префинансирана, а
резултатите от работата на служителите – твърде ниски!
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Вестник Сега
√ 94 млн. лв. ще струва субсидираната заетост догодина
21 млн. лв. ще са само за обучение и наемане на 6 хил. младежи и 3 хил. продължително безработни
Повече средства от националния бюджет за обучение и субсидирани работни места са планирали за 2016 г. от социалното
министерство. Парите по националния план за заетост остават непроменени - 73 млн. лв., но заради по-високата
минимална заплата за догодина от ведомството са разчели още близо 21 млн. лв. Те ще са основно за две уязвими групи
на пазара на труда - за професионално обучение на 3 хил. млади хора, както и за субсидирана заетост за шест месеца на
още 3 хил. младежи и 3 хил. продължително безработни. Националните пари за субсидирани места не са променяни от
2010 г. и не се предвижда промяна до 2018 г., става ясно от програмния бюджет на министерството на труда. Общият
бюджет на ведомството е 1.466 млрд. лв.
Догодина се очаква минималната заплата да е 420 лв., което е с 13.5% повече спрямо средното минимално
възнаграждение тази година след двете увеличения. Този ръст ще ограничи броя на безработните, които ще могат да бъдат
обхванати от плана по заетостта, мотивират допълнителните пари от министерството. От Асоциацията на индустриалния
капитал също призоваха за повече пари, за да не се намалява броят на хората на субсидирани места.
Парите за субсидирана заетост от 2003 до 2011 г. са имали "умерено положително влияние върху основните икономически
показатели в страната, като работната сила, общата заетост, реалната работна заплата и БВП", пише в програмния бюджет
на ведомството. Заетостта се е повишила средно с 2% за този период, за което са изхарчени 1.5 млрд. лв. 16 хил. безработни
трябва да бъдат включени в програми и мерки по плана за заетостта за догодина. 8 хил. трябва да минат през курсове за
обучение. Прогнозната безработица за 2016 г. е 10.6%.
194 хил. българи без препитание трябва да намерят реализация на първичния пазар на труда. Тази цел си е поставило
ведомството за 2016 г. За следващите две години целта е тази група да нараства с по 3 хил. годишно.
НА ПОМОЩИ
Според прогнозите на министерството хората, които ще получават месечни помощи, остават непроменен брой през трите
години - 57 400 души. Те ще струват на бюджета по 52.5 млн. лв., ако се изпълнят прогнозните данни. За обществените
трапезарии, финансирани с държавни пари, са планирани 4.5 млн. лв. С тях трябва да се осигури топъл обяд на над 13 хил.
нуждаещи се. Средно 270 хил. българи ще получават помощите за отопление, за което са разчетени 91.4 млн. лв. Те обаче
са недостатъчни - в момента по тази програма министерството е на дефицит. При тази сума и запазване на помощта на 361
лв. за целия отоплителен сезон парите не стигат за близо 17 хил. души, а недостигът е над 6 млн. лв. 523 хил. българи
получават месечна добавка за социална интеграция. Това са пари за транспорт, телефон, за достъпна информация, наем
на жилище, за лекарства и др. Сумите са минимални - от 9.75 лв. до 13 лв., и се изчисляват в проценти от минималния
гарантиран доход - 65 лв. Въпреки това общият бюджет за тях е 139 млн. лв.

Важни обществено-икономически и политически теми

Вестник 24 часа
√ Дянков: Дупката в енергетиката ще избухне в лицето на правителството
Водещият на bTV Светослав Иванов разговаря с бившия финансов министър Симеон Дянков за Бюджет 2016.
Публикуваме интервюто с Дянков от сайта на телевизията.
Интересен ще ни е погледът Ви г-н Дянков върху парите на държавата в момента – парите, които се разпределят, парите,
които се вземат назаем и парите, които липсват. Да започваме- от малките или от големите суми?
Ами, да почнем първо от големите суми и ще стигнем до малките.
Добре, Бюджет 2016 изкара на улиците хиляди полицаи и служители на реда заради съкращаване на социални
придобивки. Справедлив ли е техният гняв според Вас?
Не, не е справедлив техният гняв. Службите за сигурност и военните, и ДАНС, и МВР още от време на социализма са много
привилегировани спрямо всички останали групи в обществото.
И не смятам, че е заслужено те да получават 20 заплати при ранно пенсиониране, а всички останали да получават или 3,
или 6, ако работят в държавната администрация и по-малко ако работят в частни фирми.
Ако Вие бяхте на мястото на Горанов , бихте ли следвали тази политика на непопулярно, защото е непопулярно, рязане на
тази най-болезнена и раздута част от държавната машина?
Да, определено смятам, че правителството и министър Горанов, и Бъчварова, същност вършат това, което трябва да се
свърши. Пак казвам, то е трябвало да се свърши доста по-рано. При нас също пробвахме, между другото, и 2010-та и 2011та, даже и 2012-та, точно в МВР да направим...
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И какво се случи? Припомнете ни. Какво се случи тогава?
Тогава министър Цветанов, общо взето, спираше каквито и да било реформи. За това казвам, че всъщност човек, който не
е от системата на МВР - човек като министър Бъчварова, според мен, има по-голям шанс да направи реформи.
Хората, които са израсли в самата система винаги са толкова привързани към нея, че в крайна сметка се обявяват против
реформите. Това стана по време на нашето правителство с министър Цветанов.
Тоест, Вие какво бихте посъветвали Борисов в момента? Как да постъпи? Да следва твърдо намерението за реформа или
да отложи тази реформа под натиска на хилядите протестиращи полицаи на улицата?
ГЕРБ току-що спечели голяма победа на местните избори. Това означава, че голяма част от българското общество вярва на
премиера Борисов и на неговия кабинет. Вярва на представителите на партия ГЕРБ по места.
Сега е моментът да се правят такива реформи. Следващата година вече няма да има чак такава подкрепа за реформи. Ще
бъде много по-трудно. Особено важно е, че и Реформаторският блок – в случая г-н Радан Кънев, подкрепи тези реформи.
Да не се отстъпва назад. Ако сега се отстъпи назад, ще се чака чак след няколко години евентуално по-реформаторски
настроен кабинет да го направи.
Друг акцент от бюджета, който засяга много хора , е намерението, идеята за нов дълг на стойност от 5 милиарда. Не стана
ли прекалено често, г-н Дянков, вземането на заеми, които ще плащаме всички?
Прекалено често и прекалено големи заеми. Просто необосновано големи заеми. Миналата година, знаете, се взе, мина
през Парламента, 16 милиарда. Тази година, или по-скоро за 2016 г., 5 милиарда. Това са големи суми и, разбира се, винаги
има оправдание. Може да се каже, че правителството на Орешарски направи твърде големи грешки, което е факт.
Включително с банкрута на голяма банка, но и със самата фискална политика.
Вие разбрахте ли за какво са изхарчени тези 16 милиарда? Чухте ли отчет? Защото тук в България ние не чухме.
Не, не е явно. Те не са всичките изхарчени. Всъщност малка част от тях все още са взети, затова не е ясно въобще защо
стана въпрос за такава голяма сума, защото това прати в пространството, международното финансово пространство, една
идея, която липсваше много години, че България всъщност финансово не е стабилна и затова се нуждае от такива големи
дългове.
Аз съм убеден, че България не се нуждае от такива големи дългове – нито тази, нито следващата година. За мен беше
грешка взимането на чак такава голяма сума, както е грешка и взимането на 5 милиарда за следващата година. Това дава
лоши сигнали навън.
Защо взимат тези пари? Това е големият въпрос. Защо взимат тези пари, според Вас?
За мен причината е, че има една голяма несигурност, която въобще не съществува в бюджета, не е описана, и това е
енергийният сектор. Там има огромен дефицит – над 4 милиарда лева. По никакъв начин той не е покрит тази година,
миналата година, по-миналата година, а се натрупва. В сравнение с 2012-та той е вече 2 пъти по-голям. Както казах, над 4
милиарда.
Тоест, ние искаме 5 милиарда, слушайки тази логика, за да спасим дефицита, който се натрупва в черната дупка, наречена
„Енергетика”, но не го казваме на глас, така ли?
Добър въпрос. За мен единствената причина да се иска дълг, значително по-голям от дефицита, който се трупа за 2016
година, това е да има един значителен резерв – той е над 2 милиарда лева, за евентуално спасяване на енергийния сектор.
Аз съм убеден, между другото, че енергийният сектор така не може да продължи още една година и ще трябва да се
спасява следващата година с около 2-2.5 милиарда. Защо това обаче не е влязло в бюджета?
Според мен, защото тогава ще отидем директно на свръх дефицит и комбинирано с миналата година, когато вече бяхме
на свръх дефицит, Европейската комисия ще ни наложи доста тежки санкции. Затова, според мен, се премълчава това на
този етап.
Добре. Зимата отново е тук (и вече като влязохме в темата за енергетиката), отново ще започват да идват сметките за ток,
за парно. Енергетиката, от друга страна, продължава да е на изкуствено дишане. За какво трябва да внимава властта?
Вашият урок и Вашата поука от началото на 2013 година и тези протести срещу високите сметки за ток?
Че е по-добре да се взима решение, макар и непопулярно , но да се вземе и да се обясни открито защо се взима, вместо
някак си да се изчаква постоянно и да се надяваме, че със странични мерки и с половинчати мерки, по някакъв начин, тази
огромна дупка в енергетиката ще си отиде сама по себе си.
Тя не си отива, тя продължава да се трупа и в един момент ще избухне. Ще избухне в лицето на това правителство, но може
да се изчаква още 3 години, да кажем, някой да реши този проблем. Решенията са сравнително лесни, технически лесни,
но са непопулярни, но по-добре да се обявят и да се вземат сега.
Да ги кажем просто. Казвате „Това е бомба, която ще избухне в лицето на това правителство!”. Казано директно, как ще
избухне тази бомба? С какво?
С това, че или трябва да се вдигнат много повече цените на електроенергията – и за домакинствата, и за бизнеса, бизнесът
справедливо каза: „Ние не можем така да сме конкурентоспособни в Европа, ако постоянно се вдигат цените.”
Според мен, това е начинът, по който ще дойде този проблем, или внезапно ще се окаже, че една част от енергийната ни
система вече не може да работи. Просто ще започнем да изпитваме потребност от ток, а няма да имаме ток, защото
производителите ще кажат: „Никой не ни плаща.” И ще се върнем пак 20-25 години назад във времето, когато имахме
режим на тока.
Режим на тока?
Едно от двете – или цените трябва по някакъв начин да се променят, или производителите на ток, които не им се плаща
,на част от тях, дълго време, ще кажат: „Ние тогава намаляваме производството.” Единственият начин е да си признае
правителството: „ НЕК е в състояние на несъстоятелност – банкрут. Нека да тръгнем по този път
3

Добре, след тази бомба, за която говорите и която хвърлихте, да хвърлим другата бомба: КТБ. Знаете ли в обществото ни
се създаде впечатление за абсолютна неяснота за щетите, които нанесе КТБ. Виждате ли връзка между черната дупка,
която отвори банката и това непрекъснато теглене на заеми отвън?
Има разбира се голяма свързаност, първо, защото основния заем миналата година беше изтеглен, за да се покрие
първоначалната, първоначалния дефицит, някъде от около 3 и половина милиарда. Казвам първоначалния, защото КТБ ни
води и на държавата, и на частния сектор допълнителни дефицити. Според мен общият дефицит, който държавата си
навлече след банкрута на КТБ е някъде около 7 млрд лв.
През седмицата изтече лист с ВИП депозанти и др. ВИП личности направили цесии с депозитите си в КТБ. Има ли имена,
които Вас лично да ви изненадаха?
Мен лично ме изненада името на Иван Костов. Макар че това се знаеше и вие, медиите, вече бяхте направили
разследвания по тази тема, но ме изненада, защото той беше един от първите, който в началния етап на пропадане на
банката говореше много активно какво правителството и БНБ трябва да направи.
А явно е бил в конфликт на интерес, когато си в конфликт на интерес най-малкото, което трябва да направиш е да мълчиш.
Накрая. Държа вашата нова книга в ръцете си. Вие задавате няколко въпроса за прехода в Европа. Давате обяснения по
няколко основни пункта. Но два въпроса ми направиха впечатление, които вие формулирате в тази книга. Защо някой
братски страни успяха, а др се връщат към авторитаризъм? Вашият отговор какъв е накратко?
Тези, които успяха, много рано направиха лустрация, така че да се изчистят от миналото не само в държавните органи, а
също и в създаващата се, в създаващия се частен бизнес. В финансите , в реалния сектор.
Тези държави, като България, които не успяха, продължаваме да сме в някакъв полупреход, в който основно казано хората,
които управляваха преди 25 години продължават да я управляват и сега.
Това, което е различно в България спрямо Чехия, Словакия, Полша Унгария е това, че ние не успяхме да се освободим от
останките на миналото си. И за КТБ говорихме преди малко, същото се случи 1996-1997 година в банковия сектор. По същия
начин хора, свързани с бившата Държавна сигурност, бяха във финансовия сектор. Провалиха го. КТБ е просто
продължение на същия процес, за съжаление.
Споделяли ли сте този паралел с премиера по времето, когато бяхте министър на финансите?
Да, разбира се съм го споделял заедно с министър Плевнелиев, който по-късно стана президент, и Николай Младенов –
външният ни министър по това време. Активно сме говорили по тази тема с премиера Борисов, че ние имаме шанс, понеже
имахме и некоалиционно правителство, подкрепяно от една партия, ГЕРБ, да променим системата.
Правихме някой стъпки, помните от гледна точка промяната на нашите посланици. По същите стъпки се опитахме да ги
правим като цяло и във финансовия сектор, в държавния сектор, тогава не успяхме. Или по-скоро имахме успех при
посланиците. Всичко останало остана за съжаление така, както беше.
Да, добре, накрая г-н Дянков, ще Ви помоля за една оценка на Владислав Горанов, като финансов министър. От 2 до 6,
според вас? Неговата оценка е?
Неговата оценка е 5, говори по-малко от мен, което е положително, знае много добре брикетирането, което помага, но се
съобразява, може би, твърде много с политическия процес. Тази тема за МВР и за военните можеше да излезе и преди
местните избори, беше редно да излезе преди местните избори, като част от бюджетната процедура.
Явно са преценили, че е по-добре да излезе след местните избори, което според мен доведе и до по- голям проблем.
Просто трябва от начало да си кажеш искаме реформа.
А на премиера каква оценка бихте поставили?
Същата петица, той е много по-обигран с много повече опит от при първия ни мандат. Всички нямахме достатъчно опит.
Добре работи с коалицията, големи проекти, главно инфраструктури се водят добре и променят наистина България.
Пожеланието ми е да не мисли премиера Борисов, да не мисли само за това как сега се развиват нещата, а да мисли след
години хората, като погледнат назад как ще мислят за тоя мандат. Да мисли по- исторически. И тогава тоя тип подългосрочни процеси и веднъж завинаги да се премахне зависимостта от миналото. В България смятам, че той ще е много
по-активен и много по-решителен.
Вестник Труд
√ Край на добавка стаж към заплатата
Добавката за стаж към заплатите е анахронизъм в отношенията между служителите и работождателите и вече се води
дебат за нейното пълно премахване, заяви в събота финансовият министър Владислав Горанов.
Автоматичното увеличаване на заплатите с определен процент за всяка година прослужено време беше премахнато за
държавните служители още преди няколко години, припомни той пред радио „Дарик“ вчера.
„Реакцията на синдикатите е много чувствителна по тази тема, но в Кодекса на труда минималният процент, който е
заложен, е 0,6 на сто на година, докато при държавните служители беше 1 на сто, а сега вече няма такова автоматично
действие“, каза Горанов. За служителите в силовите министерства за прослужено време се прибавят 2% към
възнагражденията.
Отпадането на процента за стаж в частния бизнес тепърва ще се обсъжда, каза Горанов. В момента със социалния министър
Ивайло Калфин се обсъждал пакет от мерки на работно ниво, които скоро щели да бъдат представени на социалните
партньори.
По този начин финансовият министър потвърди позицията си, че класът прослужено време за полицаите трябва да
отпадне. „Автоматичното нарастване с всяка година допълнителен стаж и то на всички служители независимо от начина,
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по който носят службата си, не е добро решение“, каза Горанов. Според него при този вариант не се отчита приносът на
служителите и няма елемент на атестация.
Между първо и второ четене на законопроекта за държавния бюджет ще бъдат внесени промени, които да отразят
ревизирания вариант за намаляване на привилегиите в силовите ведомства, каза Горанов. Така полицаи и военни вече ще
имат право на по-малък годишен отпуск - от 30 на 20 дни и ще бъде премахнат класът за прослужено време.
Възнагражденията на служителите няма да се намаляват. Остават и 20-те заплати, които има се плащат при пенсиониране,
но за новите служители те ще бъдат намалени на 10.
500 служители на МВР са подали рапорти за напускане според Горанов, който увери, че има достатъчно средства, за да им
бъдат изплатени по 20 заплати. Според полицейските синдикати над 2000 души искат да напуснат системата.
Вестник Капитал Daily
√ Промените в правилата за търговия с електрическа енергия
Следваща стъпка към поетапната либерализация на сектора
На 22 октомври в Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) се проведе обществено обсъждане на Проект за
изменение и допълнение на Правилата за търговия с електрическа енергия (ПТЕЕ или Правилата), като предвижданията
са, че Правилата ще влязат в сила преди началото на борсовата търговия през декември. Нуждата от тяхната актуализация
стана особено остра след последните промени на Закона за енергетиката и Закона за енергията от възобновяеми
източници, а и поради проблемите в практическото прилагане на Правилата от лятото на 2014 г. досега.
Правилата за борсовия пазар на енергия
Основно предложените изменения и допълнения на Правилата са ориентирани към създаването на допълнителна
регулаторна рамка, която да урежда по доста по-детайлен начин условията за участие на организирания борсов пазар на
електрическа енергия, както и правата и задълженията на оператора на борсовия пазар и на търговските участници.
Мотивите на Проекта посочват повишаването на прозрачността и конкуренцията на пазара на електрическа енергия у нас,
както и осигуряване на предпоставки за поддържане на баланса между производство и потребление на електрическа
енергия, както и гаранции за сигурно и надеждно функциониране на електроенергийната система като основни причини
за предлаганите промени.
Досегашният текст на Правилата съдържаше регламентация на борсовия пазар, която на практика не се прилагаше, и в
навечерието на старта на енергийната борса за пръв път получават регламентация въпросите, свързани с финансовия риск
за сключените сделки на борсовия пазар и механизма за неговото управление от страна на борсовия оператор, които ще
бъдат доразвити в предстоящите за приемане от борсовия оператор механизми за управление на финансовия риск.
Предстои и приемането на допълнителни Правила за работата на организирания борсов пазар на електрическата енергия,
които заедно с новите ПТЕЕ ще бъдат регулаторната основа за началото на борсовия пазар у нас като основна стъпка към
по-нататъшното либерализиране на сектора.
Нови задължения за преносния оператор
В проекта се предлагат редица изменения във връзка с балансиращия пазар, като в тази връзка се предлага въвеждането
на нови задължения за независимия преносен оператор, касаещи изготвянето на вътрешни инструкции за определяне на
разходите, които не участват във формирането на цените на балансиращата енергия. Предвидено е и право на
координаторите на балансиращите групи да поискат от ЕСО или от съответния оператор на мрежата временно
преустановяване на преноса на електрическа енергия към обект на участник в балансиращата група, ако съответният не е
платил всички дължими суми, свързани с отговорността за балансиране. Това право съответства на реципрочното такова,
което е предоставено на доставчиците на енергия и на мрежовите оператори съгласно Закона за енергетиката и гарантира
възможността по ефективен начин да се обезпечи изпълнението на финансовите задължения на търговските участници
към координаторите на балансиращите групи.
Регламентирането на участието на производителите на енергия от възобновяеми източници и производителите на енергия
от високоефективно комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия на свободния пазар е сред основните
цели на новите Правила. Продажбата на електроенергия от ВЕИ на свободен пазар беше законодателно уредена, но новите
Правила създават условия за практическото осъществяване на търговията без някои от съществуващите досега
ограничения. Предвижда се необходимостта от смяна на балансиращата група при продажба на количествата
електроенергия над размера на нетното специфично производство, но и връщането към стария координатор в началото
на съответната календарна година, което ще усложни администрирането на процеса за производителите, като се има
предвид и противоконституционният характер на самите изменения в чл. 31 от 2013 г. досега.
В тази връзка може би най-сериозна крачка напред са предвидените сериозни изменения и допълнения, които се
предлагат по отношение на възможността за смяна на доставчика на енергия и на координатора на балансиращата група.
Изцяло нов раздел е предложен за уреждането на реда и условията за потребителите, които заявят желание да променят
доставчика си на услуга от обществен интерес, без монтирани електромери, по свободно договорени цени. Така, ако тези
Правила бъдат приети, една сериозна празнина в законодателството по отношение на участието на тези потребители на
свободния пазар ще бъде запълнена.
Въвеждат се стандартизирани товарови профили
Въвеждането на Стандартизирани товарови профили (СТП) е отдавна чакано решение за измерването на потребление на
клиенти без средства за търговско измерване. До момента СТП бяха само неясно понятие у нас, въведени с предишните
редакции на Правилата, макар в Европа такива профили отдавна да са част от енергийните пазари. СТП бяха регулирани
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само в една разпоредба от Закона за енергетиката, но никъде нямаше дефиниция на СТП или конкретно правомощия по
отношение на подготовката или одобрението им.
Съществуваше сериозен риск при неясна регламентация на СТП изготвянето на такива от страна на
електроразпределителните дружества във връзка със задължението, вменено от Закона за енергетиката, да доведе до
изкривяване на пазара, миграцията на клиенти от дружествата, които се опитваха да спазват неясните разпоредби на
досегашната нормативна уредба, изкривяване на резултатите от сетълмънта. На практика тези регулаторни въпроси
оставаха неразрешени от досегашния текст на Правилата и това създаваше предпоставки дружествата, които се опитваха
да спазват духа на регулаторните условия и практиките, съществуващи в либерализираните пазари, да бъдат на практика
санкционирани за правомерното си поведение заради по-бързото и неравномерно мигриране на клиенти към свободния
пазар. И досега опити за преодоляването на тези празноти не липсваха. В духа на добрите международни практики и
следвайки неясната досегашна уредба, "ЧЕЗ разпределение" например вложи сериозни средства в разработването и
прилагането на първия етап от проект за създаването и прилагането на няколко такива СТП.
Досегашната липса на детайлна регламентация, която новите текстове на Правилата компенсират, се оказа предпоставка
за високо ниво на миграция на клиенти поради липсата на единни правила, като по този начин доведе до непризнати от
КЕВР загуби за дружествата поради опита за прилагането на неясните досегашни формулировки на Правилата. С
измененията на ПТЕЕ се дефинира понятието СТП, определят се правомощията за изготвянето на СТП от
електроразпределителните дружества и одобрението им от страна на КЕВР, условия за публикуването им на
уебстраниците на съответните оператори, разширяването на самата процедура за промяна на доставчика за потребители,
които ще ползват съответните профили. Проектът предвижда срок и инструкции за предоставяне на данни от измерванията
от СТП, корекциите, документите и още редица задължения за собствениците на измервателните системи, които да бъдат
въведени по отношение на СТП.
В подготовката на проекта на Правилата взеха участие изключително голям брой участници на пазара, както и
неправителствени организации, работещи в сектора. Много голяма част от предложенията, особено тези на
представителите на ВЕИ сектора, не бяха приети. Предвид факта, че Правилата се изменят сега – преди приемането на
поредните законодателни промени, следващи от предстоящия доклад на Световната банка във връзка с либерализирането
на сектора – дава основание да се счита, че новите ПТЕЕ ще бъдат важна крачка напред в процеса на либерализацията на
сектора, която ще бъда последвана от нови законодателни и регулаторни изменения за поетапното въвеждане на
пазарните принципи в сектора. Опитът на държавите от ЕС – а в тази насока се очаква да бъдат и препоръките на Световната
банка, показва ясно, че именно такъв поетапен процес на либерализация е най-успешният в практиката подход с цел
съдействие за устойчивото развитие на сектора.
√ Промените за МВР отпадат: Министърът започва разговор със синдикатите за неясна реформа и с неясен край
Правителството оттегля предложените промени в Бюджет 2016, които засягат социалните придобивки на служителите на
МВР. Това съобщи след неделно извънредно заседание на Съвета за социално партньорство министърът на вътрешните
работи Румяна Бъчварова. Така предложените еднолично от финансовия министър Владислав Горанов съкращения отиват
в кошчето, след като първо премиерът ги полуотмени.
Сега разговорът за промени в МВР ще се води от ресорния министър. Заявката за реформа само със съгласието на
синдикатите обаче я обрича (поне във финансовата й част), тъй като е ясно, че никой от системата не иска да губи
социалните си привилегии. От друга страна, министърът може сравнително бързо да разпише и получи одобрение за
структурна промяна, която да отдели т.нар. чиновници от работещите на терен. Освен това кабинетът едва ли ще е найсмел след демонстрираната стачна готовност сред полицаите.
Да започнем отначало
"Предложенията за законодателни промени, касаещи социалния пакет на служителите в МВР, ще се осъществяват след
обсъждане със синдикалните организации в МВР, което ще започне следващата седмица", заяви Румяна Бъчварова. По
думите й председателят на парламентарната комисия по бюджет и финанси Менда Стоянова и зам.-председателят на
Народното събрание Димитър Главчев са потвърдили, че същият подход ще бъде приложен и за останалите структури и
ведомства в сектор "Сигурност".
По-късно Димитър Главчев посочи, че няма отказ от реформи в МВР, но те трябва да се осъществят в рамките на диалог.
"Неизбежни са реформите, но поправките са възможни между първо и второ четене (бел. авт. - на закона за бюджета). Ние
гарантирахме с имената си и това ще се случи", заяви той. По думите му представителите на синдикатите са се съгласили,
че има нужда от реформи, но след проведени разговори с тях. "Тонът, който беше зададен, беше положителен. Трябва да
се постигне взаимен компромис, а ние отчетохме, че нашата грешка е по начина на оповестяване на проектите", отбеляза
зам.-председателят на парламента.
Въпреки пълното отпадане хиляди служители в сектор "Сигурност" се събраха в неделя пред парламента на национален
протест. Синдикатите обясниха, че ще бъдат отменени само планираните за тази седмица прояви. Стачната готовност обаче
ще се запази в зависимост от това дали ще бъдат спазени обещанията, поети от МВР и депутатите, участвали на
извънредното заседание на Съвета за социално партньорство.
Реформа в омагьосан кръг
Без обсъждане с ресорните министри Владислав Горанов предложи през бюджета три орязвания на привилегии на
полицаи, военни и надзиратели в затворите - орязване наполовина на заплатите при пенсиониране, свиване на отпуските
и спиране на вдигането на заплати заради прекарано във ведомствата време. После след незаконни протести на служители
от МВР премиерът Бойко Борисов отмени над половината от плануваното.
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До уикенда изглеждаше, че повече отстъпки няма да бъдат правени от ГЕРБ. Дори заявката беше за по-едра промяна на
целия трудов пазар - Владислав Горанов се обяви за отпадане на процента за всяка година трудов стаж и в Кодекса на
труда. Той определи практиката като анахронизъм в трудовите правоотношения, която не отчита реалностите за труда и
качеството му.
Работещите в системата на МВР са около 47 хил. души, а годишният бюджет за ведомството е над 1 милиард лева. От
понеделник разговорът започва отначало.
Вестник Сега
√ Кабинетът се отказа от всички промени в сектор "Сигурност"
Депутатите и синдикатите започват преговори за нов вариант на реформата, протестите продължават
Около седмица натиск и полицейски протести се оказаха достатъчни, за да капитулира кабинетът за реформата в сектор
"Сигурност". След спешна среща със синдикатите и депутати от ГЕРБ вчера вицепремиерът Румяна Бъчварова обяви, че
кабинетът оттегля всичките си предложения за реформи в силовите ведомства. Обещанието дойде три часа преди
насрочения пред парламента национален протест, но не го отмени. Дни по-рано премиерът Бойко Борисов направи
отстъпки от предвиденото значително орязване на социалните придобивки на полицаите и военните, но ги заплаши, че
ще подаде оставка, ако продължат да протестират, а като се върне пак на власт, ще си направи същата реформа.
Въпреки тоталното отстъпление на управляващите вчерашният протест събра хиляди полицаи и служители на затворите
пред Народното събрание. Синдикатите обявиха, че не могат да отменят протеста в 12 без пет и все още имат основания
да протестират, защото са важни резултатите, а не обещанията. Те заявиха, че протестът им е принципен, а и все още не е
постигната договореност.
Днес започват преговорите между политическите партии и синдикатите от МВР. Зам.-председателят на Народното
събрание Димитър Главчев (ГЕРБ) обяви, че целта е между първо и второ четене да се предложат изцяло нови промени за
сектор "Сигурност". Бъчварова обяви, че ще се търси дългосрочна перспектива на реформата, а оттеглянето на текстовете
било сближаване на позициите на управляващите и синдикатите. Вицепремиерът обясни, че до този момент не е имало
диалог със служителите й и текстовете се обсъждат едва сега, "малко по-късно, просто защото ние нямахме информация
за конкретните текстове предварително, за да проведем тези обсъждания". В същото време финансовият министър
Владислав Горанов заяви, че е обсъждал с Бъчварова предлаганата реформа в последните два месеца.
На площада вчера се чуваха викове "Оставка". "Срам ме е, че се подиграват с нас така. Ние не сме тарикати. Не можем да
си ползваме отпуските, защото работим непрекъснато, поради недостиг на хора в системата", каза Иван Петров от
синдиката на служителите на затворите. Следващият протест е насрочен за четвъртък, когато се очаква проектът на
бюджета за 2016 г. да бъде гласуван на първо четене. Въпреки обещанието на Бъчварова да не се подкрепят одобрените
от Министерския съвет текстове за реформата полицаите останаха скептични дали ще бъде спазено обещаното.
Напрежението сред полицаите започна преди седмица, когато изненадващо се разбра, че с одобрения проект за бюджета
за 2016 г. кабинетът орязва социалните придобивки на служителите в силовите ведомства - вместо 20 заплати при
напускане да вземат 10, годишните им отпуски да са до 20 дни вместо 30 и да нямат добавка от 2% годишно към заплатата
за стаж. След това се намеси премиерът и обяви, че 20-те заплати остават, а десет ще получават само постъпващите в
системата оттук нататък. За класа прослужено време и за отпуските обаче не отстъпи.
ПРОВОКАЦИИ
ДАНС са задържали 10 души заради данни, че са участвали в подготовката на провокации на протеста в столицата. Сред
арестуваните няма служители на МВР, съобщиха от вътрешното министерство. Протестът вчера премина спокойно.
√ Догодина отпадат лимитите за болниците
Ограничения няма да има само ако няма и преразходи
Една от най-критикуваните практики във финансирането на болниците от здравната каса - налагането на лимити, ще
отпадне догодина. Това предвижда проектобюджетът на НЗОК за 2016 г. Ако разходите на касата тръгнат към дефицит
обаче, отново ще се стигне до ограничения.
Законът предвижда "отпадането на забраната за договаряне на максимален брой извършвани дейности и ограничения в
обема и разпределение на квоти за изпълнителите". От касата поясниха, че лимити няма да има - всяка болница ще отчита
дейността, която е извършила, а касата ще й я плаща. Вероятно това ще е факт от 1 април, тъй като в закона пише, че
правилата от тази година остават в сила до тази дата.
От години касата налага лимити - фиксирана сума, над която не плаща на болниците. Целта е да не се стига до огромни
дефицити. Също така от години болниците отчитат т.нар. надлимитна дейност, която по един или друг начин им се
разплаща. За пръв път тази година ограниченията бяха обявени за твърди, при това в размер на 85% от изплатените пари
през 2014 г., когато НЗОК стигна до две актуализации на бюджета.
Въпреки записаното в закона бюджетът ще се следи и ако тръгне отново към преразходи, ограниченията може да се
върнат, обясниха от касата. Освен това НЗОК разполага и с друга възможност - да намалява цените на клиничните пътеки,
ако има опасност от дефицит. При това касата ще може да взема това решение еднолично, което вече предизвика
недоволството на лекарския съюз. И тази година имаше опция за намаление на цени, но от касата все пак не прибягнаха
до нея. Бюджетът за 2015 г. върви към 64 млн. лв. дефицит по последни данни.
Законът предвижда и "въвеждане на механизми за прилагане на внезапен контрол на изпълнителите в момента на
предоставяне на помощта на здравноосигурените лица". От касата от дълго време настояват да имат право да
санкционират болница в момента на установяването на нарушението. Сега дори и контрольорът да установи нередности 7

например че пациентът липсва или че не се правят изисквани от касата манипулации, той не може да глоби болницата на
място. Това може да стане чак в края на месеца при отчитането на въпросния пациент, когато обикновено документално
пропуските са отстранени или просто пътеката не се отчита. Сега вече одиторът ще може да наложи санкция на момента.
Вестник Стандарт
√ Връщат по-бързо ДДС за електронни фактури
В НАП ще получават информация за плащанията по сделките в реално време
По-бързо може да се връща ДДС на фирми, които използват електронни фактури. Това е един от начините бизнесът да
бъде стимулиран да издава и приема електронни фактури. По-широкото използване на електронни фактури е залегнало в
стратегията за повишаване на приходите в бюджета и справяне със сивата икономика, която наскоро беше приета от
Министерски съвет. Крайната цел е използването на електронни фактури от всички регистрирани по ДДС фирми, а в НАП
да се получава информация за всички издадени електронни фактури в реално време или в рамките на възможно найкратък времеви период. Така коректните фирми ще пестят време и пари, а контролът от НАП ще се осъществява много полесно. Освен че ДДС-то ще може да се връща по-бързо на фирмите, ползващи електронни фактури, ще се съкрати и
времето за проверки и ревизии от страна на НАП. Това ще намали административната тежест за бизнеса, тъй като ще се
намали времето за престой на данъчните във фирмите.
За да стане всичко това възможно, ще бъде въведен единен (задължителен) формат на електронна фактура. Идеята е
регистрираните по ДДС фирми да могат да дават писмено съгласие да получават електронни фактури. По този начин
търговските им партньори, които искат да дадат електрона фактура, няма да се опасяват, че тя няма да бъде приета. В
резултат постепенно ще може да отпадне задължението за подаване на дневници за продажби за компаниите, ползващи
електронното фактуриране към всички клиенти. Възможно е да отпадане на задължението за подаване на дневници за
покупки за фирмите, заявили съгласие за получаване на ел. фактури и получили над определен процент от фактурите като
електронни.
Като още една стъпка за улеснение на бизнеса се предвижда НАП да създаде и поддържа платформа за електронно
фактуриране. Тя ще позволи всички държавни и местни органи да ползват една платформа за издаване и изпращане на
електронни фактури. Така фактурите, издавани от държавата, ще бъдат унифицирани и лесно разпознаваеми. Освен това
се предвижда и частните фирми, регистрирани по ДДС, да може да използват безплатно платформата на НАП в рамките
на някакви ограничения, свързани с капацитета й.
√ Пускаме дълг до 3,9 млрд. на международните пазари
България се нарежда на трето място в ЕС по най-малки задължения
През 2016 г. България може отново да излезе на международните капиталови пазари и да пласира облигации в размер до
3,9 млрд. лв. Това е записано в проекта на бюджет за следващата година, който вече се обсъжда в парламента. Въпреки
това страната ни ще остане сред отличниците в ЕС по най-малки задължения. Пласирането на книжа на международните
пазари ще бъде част от тригодишната програма за емитиране на дълг в размер до 8 млрд. евро, за която България вече
има сключен договор със Ситигруп Глобъл Маркетс Лимитид, Ейч Ес Би Си Банк Пи Ел Си, Сосиете Женерал и Уникредит
Банк АГ. По тази програма през настоящата година България вече пласира три емисии облигации със срок от 7, 12 и 20
години в общ размер от 3,1 млрд. евро. С част от тези пари беше погасен мостовият заем заради фалита на КТБ в размер
на 1,3 млрд. евро.
През 2016 г. максималният размер на новия дълг, който може да бъде поет от държавата, е 5,3 млрд. лв., пише в проекта
на бюджет. Това означава, че ако на международните пазари се пуснат книжа в максималния размер от 3,9 млрд. лв., за
вътрешния ще остане възможност да се пласират държавни ценни книжа до 1,4 млрд. лв. Новият дълг ще се използва за
покриване на бюджетния дефицит, който за 2016 г. е планиран на 1,8 млрд. лв., и за плащане по стари дългове на страната.
В резултат максималният размер на държавния дълг към края на 2016 г. не може да надвишава 26,6 млрд. лв., пише в
проекта на бюджет.
През 2016 г. Министерският съвет може да проведе преговори и сключи с Банката за развитие на Съвета на Европа
споразумение за заем в размер до 300 млн. евро за съфинансиране на проекти, изпълнявани със средства от ЕС за периода
2014-2020 г. Каква част от този рамков заем обаче ще бъде усвоена през 2016 ще зависи от конкретните нужди.
Допълнително Министерският съвет ще може да предложи на парламента издаване на държавни гаранции по нови
външни заемни споразумения на Българската банка за развитие в размер до 1 млрд. лв. Кабинетът ще може да даде
гаранции и по заеми на Фонда за гарантиране на влоговете в банките, включително от външни кредитори при условие за
последваща ратификация, в размер до 900 млн. евро.
След като дълги години България беше на второ място сред страните от ЕС по-най малък дълг като дял от БВП, през 2014 г.
отстъпи с една позиция и сега сме на трето място. На първите две места са Естония с дълг от 10,4% от БВП в края на 2014 г.
и Люксембург с дълг от 23% от БВП. В края на 2014 г. дългът на страната ни е 27% от БВП. Като дори с новите задължения
от 2016 г. ще запазим третата си позиция. Защото в момента на четвърто място в класацията на страните с най-малки
задължения, с доста голяма дистанция след нас, е Румъния с дълг от 39,9% от БВП. Най-големи задължения в ЕС имат
Гърция (178,6% от БВП), Италия (132,3% от БВП) и Португалия (130,2% от БВП).
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Кои са с най-малък държавен дълг?
(Към края на 2014 г.)
Държава
Сума

% от БВП

Естония
Люксембург
България
Румъния
Латвия
Литва

10,4%
23%
27%
39,9%
40,6%
40,7%

2,07 млрд. евро
11,24 млрд. евро
11,53 млрд. евро
59,27 млрд. евро
9,62 млрд. евро
14,82 млрд. евро

Кои са с най-голям дълг?
(Към края на 2014 г.)
Държава

Сума

% от БВП

Гърция
Италия
Португалия
Кипър
Ирландия
Белгия

317,11 млрд. евро
2135,9 млрд. евро
225,76 млрд. евро
18,81 млрд. евро
203,18 млрд. евро
427,3 млрд. евро

178,6%
132,3%
130,2%
108,2%
107,5%
106,7%

По данни на Евростат
Вестник Монитор
√ Газът няма да поскъпва от Нова година
Природният газ няма да поскъпва от Нова година, прогнозира шефът на “Булгаргаз” Петьо Иванов. “Тази цена, която в
момента е от 415,20 лв. на 1000 кубични метра най-вероятно ще се запази”, каза той. И добави, че ако има движение на
газовата тарифа, то няма да е нагоре.
Важно е какво ще се случва паралелно с това с курса на долара. Ако щатската валута не поскъпне сериозно, поевтиняването
на синьото гориво е много възможно. Шефът на “Булгаргаз” обаче отказа да се ангажира с конкретна прогноза.
В момента дружеството е на загуба от 23 млн. лв., която е отчетена към края на септември. Тя се дължи основно на
обезценка на количествата синьо гориво в хранилището в Чирен. С предвижданите от КЕВР промени в наредбата за
регулиране на цената на природния газ, поне за вбъдеще, това няма да е за сметка на дружеството.
Нагнетяването на количества в Чирен вече приключи, съобщи още Петьо Иванов. В хранилището в момента има 450-460
млн. кубични метри. Иванов се надява, че няма да има проблеми с доставките на синьо гориво.
В началото на зимата топлофикациите са започнали да увеличават дълговете си за газ, но според Иванов това не е проблем
към момента.
√ Световните цени на храните с рязък скок от 3,9%
Цените на храните се повишиха през октомври в световен мащаб, заради риска за намаляване на доставките на захар и
палмово масло вследствие на неблагоприятните метеорологични условия, но остават доста под тези от преди година,
обявиха от Организацията за земеделие и прехрана - ФАО. Индексът на цените на храните, изчисляван от организацията и
отразяващ месечните промени на избрани зърнени и маслодайни култури, млечни и месни продукти, както и захарта, е
нараснал до 162 пункта през октомври от 155,9 пункта през септември. От ФАО подчертават, че това е най-резкият месечен
скок на цените от юли 2012 г., макар че цените остават с 16% под нивото си от октомври 2014 г.
С основна заслуга за повишението на индекса е захарта, чиято цена скочи със 17,2% през октомври на месечна база заради
притесненията, че силните дъждове в основните региони за производство на захарна тръстика в Бразилия, както и
засушаването в Индия и Тайланд могат да доведат до спад на реколтата. Същевременно от органицазията понижиха
прогнозата си за световната реколта от зърнени храни през 2015 г. до 2,53 млн. тона от предвижданите през октомври
2,534 млн. тона, уточнява farmer.bg. Ако тя се оправдае, реколтата ще остане с 1,1% под миналогодишния рекорд.
Очакванията на организацията за реколтата от пшеница през земеделския сезон 2015-2016 г. обаче са повишени до 736,2
млн. тона от 734,8 млн. тона, най-вече заради по-силната реколта в Европейския съюз като цяло спрямо очакваната до
момента. „Очаква се световните запаси от зърнени култури да останат на добро ниво, като запасите от пшеница ще
продължат да нарастват, достигайки най-високото си ниво от 15 години”, убедени са експертите на организацията.
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√ И септември не донесе оптимизъм за търговците на дребно
В дистанционната търговия обаче се радват на близо 11% ръст на годишна база
Продължава тенденцията за намаление на оборотите в сектора "Търговия на дребно" (без автомобили), показват и
последните данни на Националния статистически институт (НСИ) за септември. От тях е видно, че на месечна база (по
сезонно изгладени данни) оборотите намаляват с 0,2%, но на годишна база (по календарно изгладени данни) спадът е
много по-значим - от 2,5 на сто.
Свиване на оборотите се наблюдава още от юни и данните на статистиката показват, че през летните месеци търговците
не успяват да обърнат тенденцията.
През септември най-значимо намаление се наблюдава в сектора за търговия с текстил, облекло, обувки и кожени изделия.
На годишна база оборотите тук се свиват с почти 17 на сто. Спрямо предходния месец август намалението е по-ограничено
- от 3,2%.
Сериозно намаление на годишна база отчитат и търговците на автомобилни горива и смазочни материали. По данните на
НСИ оборотите в този сектор са със 7,2% по-ниски спрямо септември 2014 година. Спрямо август обаче се наблюдава леко
повишение, макар и в рамките на 0,1 на сто.
Статистиката показва още и намаление на оборотите при търговията с храни и напитки - с 0,3% на годишна и с 0,2% на
месечна база.
Най-голям ръст на оборотите през септември отчита секторът "Търговия чрез поръчки по пощата, телефона или интернет".
Спрямо септември 2014 година увеличението е от 10,9%. Спрямо август обаче има скромен ръст от 0,1%.
На годишна база продължават да се увеличават и оборотите при търговията с фармацевтични и медицински стоки (със
7,1%). Спрямо август обаче и в този сектор има спад - в рамките на почти 2 на сто.
√ Правителството ще оттегли спорните промени, касаещи служителите на МВР
Преговорите със синдикатите ще продължат в понеделник, но организираният за днес национален протест няма да
се отменя
Правителството ще оттегли промените в Закона за държавния бюджет за 2016 г., които предвиждаха намаляване на
основните привилегии за служителите на МВР и заради които хиляди ще протестират пред Народното събрание днес.
Новината обяви министърът на вътрешните работи Румяна Бъчварова след заседание на Съвета по социално партньорство
в МВР. Преговорите със синдикатите ще продължат в понеделник.
„Така отговаряме на очакванията на служителите на МВР“, обяви вътрешният министър, цитирана от Dnes.bg. По думите
й днешният разговор е „едно сближаване на позициите със синдикатите“. Тя отсече, че правителството не се отказва от
диалога.
Председателят на Комисията по бюджет и финанси в Народното събрание Менда Стоянова обясни, че още в понеделник
ще започнат преговори с представители на полицейските синдикати и работни групи в парламента. Те ще уточнят как точно
да бъде проведена реформата в полицията.
„На диалога ще говорим по всички теми, които са важни в момента“, коментира Румяна Бъчварова. „Ще търсим по-дългата
перспектива на реформата в МВР.“
Решението на властта идва само няколко часа преди пред парламента да се съберат хиляди полицаи от цялата страна. В
13 часа те организират национален протест срещу решението на кабинета да ореже 20-те им заплати при пенсиониране,
броя на дните платен отпуск и надбавката за стаж, посочва Dnes.bg.
Около 1 000 души се очаква да се включат в протеста от Плевенско, 600 oт Пловдив, 340 от Смолян, а от Бургас - близо 250
души. От морския град тръгват пет автобуса, един от които ще бъде само със служители от „Пожарна безопасност”. 200
души се очакват от Варна, 130 от Габрово. Над 130 участника ще има от област Сливен. Очакват се и протестиращи от
Златоград, Рудозем, Мадан.
Вътрешният министър обяви, че протестът е законен. А до момента няма индикации, че протестът, организиран в деня на
професионалния празник на полицията, се отменя.
„Той е организиран по законовия ред, участието в него не е проблем”, каза Бъчварова след заседанието на Социалния
съвет.
Тя информира и че „500 и няколко“ са полицаите, които са подали заявления за напускане след внасянето на спорната
промяна в бюджета. Според експертите в МВР броят им бил по-малък от този при предишните полицейски протести. По
думите на Бъчварова около 1 000 са били полицаите, които са подали рапорти за напускане преди промените.
За това, че протестът ще се състои, потвърди и председателят на Синдикалната федерация на служителите в МВР Валентин
Попов пред Нова ТВ.
Той коментира, че е получил уверението на Менда Стоянова, че ведната след първото четене на Закона за Бюджет 2016
спорните текстове да бъдат оттеглени.
„Ще се формира работна група от народни представители и синдикати, които да работят по промените“, каза Попов и
добави, че в някои отношения има сближаване на позициите.
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√ Дянков: Правителството не трябва да отстъпва пред реформите в сектор „Сигурност“
Държавният дълг, който се планира за следващата година, цели да покрие дефицита в енергетиката, коментира
бившият финансов министър
Правителството не трябва да отстъпва пред реформите в сектор „Сигурност“. Това заяви в ефира на bTV бившият министър
на финансите Симеон Дянков. Той коментира, че държавният дълг, който се планира за следващата година, цели да покрие
дефицита в енергетиката.
Според Дянков гневът на сектор „Сигурност“ не е справедлив, тъй като службите за сигурност, военните, ДАНС са много
по-привилегировани в сравнение с всички останали.
„Горанов и Бъчварова сега вършат това, което трябва да се свърши. То трябваше да се свърши много по-рано“, каза Дянков
във връзка с реформата в МВР.
„Човек извън системата, каквато е Бъчварова, има по-голям шанс да извърши реформа, докато по времето на Цветанов
реформите бяха блокирани“, коментира Дянков опитите му за промени в сектора във времето, когато той бе финансов
министър, а Цветан Цветанов – вътрешен.
„ГЕРБ току-що постигна голяма победа на месните избори, което е знак за доверие. Сега е времето да се правят такива
реформи, защото сега има подкрепа за тях. Реформаторският блок също ги подкрепи“, оценява ситуацията Дянков.
По негови думи не трябва да се отстъпва назад. „Ако се направи, ще трябва да минат години, за да дойде друго
реформаторско правителство, които да ги направи“, заяви той.
Симеон Дянков коментира, че прекалено често се взимат прекалено необосновано големи заеми, въпреки че винаги има
оправдания за поемането на нови дългове.
„България не се нуждае от големи дългове“, смята обаче той. Според него причината, че през тази година се предвижда
тегленето на дълг до 5,3 млрд. лв. е, че „има голяма несигурност, която в бюджета не е описана“.
„Причината е сектор „Енергетика“, където дупката е 4 млрд. лв.“, категоричен бе бившият финансов министър.
„Единствената причина да се иска дълг, който е значително по-голям от бюджетния дефицит, с над 2 млрд. лв., е да се
осигури буфер за спасяването на енергийния сектор. Това не е заложено в бюджета, защото щяхме да навлезем в
процедура по свръхдефицит“, коментира Дянков.
По негови думи, за да се запълни недостига в енергетиката, трябва да се вдигнат цените на електроенергията и за
домакинствата, и за бизнеса, „или ще изпитваме недостиг на ток, защото производителите ще намалят производството
или ще го спрат въобще. Ще се върнем 20-25 години назад, когато имахме режим на тока“.
Той бе категоричен, че секторът трябва да изчисти голяма част от задълженията си, защото гръмването на НЕК е въпрос на
време. Дянков прогнозира, че за това може да стане най-рано след година.
„Следващата есен ще стане ясно, че системата няма да може да работи“, оцени ситуацията той.
Бившият министър на финансите коментира още, че фалитът на Корпоративна търговска банка е причината държавата и
частният сектор да трупат допълнителни дефицити. Дянков оцени, че разходите за държавата от фалита на банката са 7
млрд. лв.
По шестобалната система Симеон Дянков оцени с „5“ работата на своя колега Владислав Горанов.
„Той говори по-малко от мен, което е положително, знае добре бюджетирането. Но се съобразява твърде много с
политическия процес“, добави Дянков.
Финансовият министър в първия кабинет на Бойко Борисов оцени работата на премиера също с оценка „5“.
„Той е по-обигран и с по-голям опит. Работи добре с коалицията“, каза Дянков и посъветва Борисов „да не мисли само за
това как се развиват нещата сега, а да мисли по-исторически, т.е. как хората напред ще мислят за този мандат“.
√ До 18 декември ще се приемат проекти за преработка на агропродукти
Бюджетът на мярката по ПРСР е 100 млн. евро
От 30 ноември до 18 декември 2015 г. ще продължи приемът на заявления за подпомагане по подмярка 4.2 „Инвестиции
в преработка и маркетинг на селскостопански продукти“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020
г. Определеният за приема бюджет е 100 млн. евро, съобщи Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).
Подмярката има за цел да се повиши икономическата ефективност и конкурентоспособност на предприятията от
хранително-преработвателната промишленост.
Приоритет ще имат предложенията на чувствителни сектори: животновъдство, плодове и зеленчуци, както и проектите от
Северозападна България.
Като изискване е заложено минималният стандартен производствен обем на земеделското стопанство да е не по-малко
от левовата равностойност на 8000 евро.
Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 15 000 евро, а
максималният - 3 000 000 евро. Допустимо е авансово плащане в размер до 50 на сто от стойността на одобрената
финансова помощ по проекта, пише в Наредба № 20 за прилагането на подмярката.
В рамките на този прием не са допустими за подпомагане разходи за интегрирани проекти и за проекти за колективни
инвестиции, с изключение на разходи за колективни инвестиции, представени от признати групи на производители.
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√ Министърът на екологията Ивелина Василева: Разплатени са 99% от парите по европрограмата "Околна среда"
Завършени са 15 регионални системи за управление на отпадъците, които обхващат 70 общини и 3 400 000 жители на
България
"Успяхме да компенсираме забавянето от 2013-14 г. по изпълнението на оперативната програма "Околна среда". Към
бенефициентите вече са разплатени 99% от средствата по нея, или 3,3 милиарда лева". Това заяви в предаването "Беновска
пита" по Канал 3 министърът на околната вода и водите Ивелина Василева.
Тя коментира похвалата, която получи от премиера Бойко Борисов, като признание за работата на министерството по
оперативната програма.
"Всяка седмица откриваме мащабни, значими проекти - 43 пречиствателни съоръжения, които засягат 540 000 души.
Изградени са 2500 км. ВиК мрежа", подчерта министър Василева. Завършени са и 15 регионални системи за управление
на отпадъците в 70 общини, които обхващат 3 400 000 жители на България, добави тя.
Тя подчерта и ползата от тези проекти за общините, защото освен че подобряват околната среда и условията на живот, те
и създават заетост.
До края на годината се очаква завършването на няколко мащабни обекта - регионалните системи за управление на
отпадъците на Велико Търново, Стара Загора, Разлог, Никопол, добави министърът.
"Най-мащабният проект вече е завършен - системата за управление на отпадъците в София", подчерта министър Василева.
Тя припомни, че благодарение на усилията на правителството, ЕК затвори преди две седмици наказателната процедура
срещу България по този повод.
В момента тече дебатът за развитието на природен парк "Витоша", каза Ивелина Василева. Когато ведомството даде своите
препоръки, те ще бъдат изпратени на изпълнителите. Едва когато този период приключи и се отразят всички коментари,
тогава предстои и обсъждане на Висш екологичен експертен съвет. На него също всеки може да се изкаже и накрая нещата
ще се внесат в Министерския съвет, каза Василева. Така, че споровете, които в момента текат са естествени, това е
процедурата, обясни тя.
Василева обяви също, че през декември в Париж предстои 21-то заседание на страните по конвенцията за изменението на
климата. Очаква се на него да бъде прието глобално правно обвързващо споразумение да се обединят усилията на
правителствата и да не се допусне повишение на глобалната температура с 2 градуса. Това, което реално се очаква, е всяка
една държава да поеме своя ангажимент. В това отношение и развитите, и развиващите се държави ще трябва да поемат
своя ангажимент. Нашата позиция, като страна, член на ЕС, не се различава от тази на останалите членки, надяваме се и
останалите да покажат отношение по този въпрос, заяви министър Василева.
√ Доставките на газ са ключови за България
Томислав Дончев: Икономическият растеж ще е 2%, нужен ни е двойно по-голям
1,5 - 1,7 млрд. евро са преките чуждестранни инвестиции за тази година у нас, каза вицепремиерът.
Икономическият растеж до края на годината ще достигне до 2%. Тази прогноза направи в предаването "Факторът
Кошлуков" по Канал 3 вицепремиерът Томислав Дончев. Според него един такъв процент може да е добър за
скандинавските държави и Германия, които имат стабилни стопанства, но нашата икономика има да ги догонва. В този ред
на мисли ни трябва двойно по-голям растеж, добави той.
1,5 - 1,7 млрд. евро са преките чуждестранни инвестиции за тази година у нас, каза още Дончев. По думите му парите от
еврофондовете имат съществено отражение върху икономиката, но реалната, която дава заплати на хората, е засегната в
малка степен от тях.
Голямото предизвикателство пред икономиката ни сега са газовите доставки за страната. В тях има много политика и почти
няма човек, който да прогнозира какво ще се случи с тях след десет години. Заради това правителството си е поставило
като основна задача да разнообрази източниците на доставка.
Ключов момент е интерконекторът с Гърция. За да имаме и още опции, трябва да се направи и газовата връзка с Румъния.
Скоро, ако тя реши газа, който добива, да не е само за вътрешния пазар, а и да изнася, от там също можем да получаваме.
Ние трябва да направим така, че да транзитираме газ, каза Дончев. Имаме добра преносна мрежа, за която са дадени
много пари, а не ги използваме. Той не изключи и възможността за транзитиране на руски газ през Черно море, макар и
не в първоначалния вариант на "Южен поток".
√ Министър Горанов е против процентите за стаж към заплатите: Това е отживелица!
С какво един млад народен представител е по-лош или по-добър от един по-възрастен депутат, та да вземат различни
възнаграждения, пита финансовият министър. Годишната винетка може да поскъпне до 100 лева
"Процентът за всяка година стаж – т.нар. Клас прослужено време, е анахронизъм в трудовите отношения, който не отчита
реалностите за труда и качеството му. Няма гаранция, че ако един служител е работил повече, работи по-добре." Това
заяви финансовият министър Владислав Горанов в предаването „Седмицата“ на Дарик радио.
Той даде пример с народните представители. „Те също имат допълнителни възнаграждения за прослужено време. И от
гледна точка на Конституцията питам аз с какво един млад народен представител е по-лош или по-добър от един повъзрастен народен представител, та да вземат различни възнаграждения", попита министърът на финансите.
Горанов призна, че има дебат за това да отпадне процентът за всяка година стаж , и че би подкрепил такава промяна.
„Знаете, че реакцията на синдикатите е много чувствителна по тази тема, но в Кодекса на труда минималният процент,
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който е заложен, е 0.6 на сто на година, докато при държавните служители беше 1 на сто, а сега вече няма такова
автоматично действие", каза Горанов. За служителите в силовите министерства процентът за стаж е 2 на сто.
„Увеличаването на службата не означава подобряване на качествата или ако увеличаването на времето, през което си
служили увеличава твоите качества или подобрява твоята работа, това трябва да стане чрез увеличение на заплатата, а не
по този автоматичен начин, без да се отчита това", коментира Горанов.
Финансист номер 1 заяви, че заедно със социалния министър Ивайло Калфин обсъждат пакет от мерки на работно ниво,
които в скоро време ще представят на социалните партньори като тема за дискусия за промени в различни посоки. Става
въпрос за т.нар. експертиза на работоспособността и инвалидните пенсии, както други теми, една от които би могла да
бъде и отпадане на процента за стаж в частните фирми.
„Това е тема за дискусия със синдикатите и работодателите“, направи уговорката Горанов.
Има какво да се направи в силовите структури по отношение на пребалансиране на правата на служителите, които са
изложени на рискове и тези, които вършат по-скоро аналитична дейности и преките рискове за живота и здравето им не
са същите. Това заяви още той.
В коментар за протестите на полицаите той напомни, че единственото, което се предлага да се промени за служителите,
работещи в момента в системата на отбраната и сигурността, е броят на дните отпуск и това, че ако им се увеличават
заплатите оттук занапред, ще бъде на друг, а не на автоматичен принцип.
„Заявихме ревизирано виждане по отношение на промените в законите за МВР и за въоръжените сили и другите закони,
които уреждат статута на служителите", каза Горанов. Сред поетите ангажименти са запазване на 20-те заплати при
пенсиониране, ненамаляване на възнагражденията, които получават, запазване на порциона, но остава ограничаването
на отпуските. Промените с ревизираното виждане ще бъдат внесени между първо и второ четене от депутати от
управляващата партия, обясни Горанов.
В отговор на коментара, че еднократното вкарване на парите от добавката за стаж в заплатата означава, че от следващата
година няма да се добавят нови пари за всяка нова година стаж на полицаите, Горанов припомни, че още преди години
подобна промяна бе реализирана по отношение на държавните служители.
„Автоматичното нарастване с всяка година допълнителен стаж и то на всички служители независимо от начина, по който
носят службата си, не е най-доброто решение. Защото то не отчита по никакъв начин действителния принос на съответния
служител, не съдържа в себе си елемент на атестация как е носена службата и куп други показатели, които биха могли да
се използват за по-добро управление на тези системи", каза министърът.
Министърът каза, че има информация за над 500 рапорта за напускане и увери, че държавата има средства да им изплати
20 заплати, ако те го направят. Все пак Горанов отново призова полицаите да не напускат системата, защото по думите му
няма причина за това.
Който пипа клас, пада от власт. Тази позиция изрази вицепрезидентът на КНСБ Чавдар Христов. Синдикалистите са твърдо
против отпадането на допълнителното възнаграждение за навъртян стаж. Вкарването на тези пари към основната заплата
е и една от основните причини за протеста, който утре свикват полицаите пред Народното събрание.
Предвидено е поскъпване на годишната винетка, а цената й вероятно ще се вдигне до под 100 лева. Това стана ясно още
от думите на министъра на финансите Владислав Горанов. В момента цената й е 67 лв.
Цената на винетката на е увеличавана от 2008 година и със сигурност би било добре да се увеличи, коментира той.
„Съгласете се, че с 67 лева винетка да искате да имате магистрали, 30 000 км републиканска пътна мрежа и тя да се
поддържа, това е нереално. При ниска данъчна тежест, трябва да свикнем, че ще има все повече плащания според
потреблението", каза министърът.
По думите му трябва да свикнем, че не може градският транспорт в големите градове да бъде на цените на които е; да
свикнем, че ако искаме да има тунел под Шипка, трябва да плащаме за минаването през него.
√ КЗК глобява „Енерго-Про“ с над 14 млн. лв. заради отказан ток
Нарушенията на електроразпределителното дружество са извършвани в продължение на шест години. Според Комисията
за защита на конкуренцията поведението на дружеството засяга интересите на потребителите
Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) наложи глоба от 14 422 770 лв. на „Енерго-Про Продажби“ АД. Санкцията е
за злоупотреба с господстващо положение на пазара на обществено снабдяване с електрическа енергия.
Сумата представлява 0,5% от приходите на дружеството от обществено снабдяване с ток на потребители в Североизточна
България.
Според КЗК поведението на компанията може да предотврати, ограничи или наруши конкуренцията и да засегне
интересите на потребителите като необосновано доставката на ток им бъде отказана.
Нарушенията от страна на електроразпределителното дружество са извършвани в продължение на близо шест години.
През това време предприятието отказвало да направи индивидуална партида на дружеството „Готар Инвестмънт“ и да го
снабди с електрическа енергия. В същото време енергото осигурило ток на другите потребители на територията на
индустриалната зона в Нови Пазар, които технически се снабдявали по аналогичен начин.
КЗК постанови в срок от един месец „Енерго-Про Продажби“ да отстрани допуснатите нарушения и да открие
самостоятелна партида на „Готар Инвестмънт“. Освен това трябва да предприеме незабавно действия за ефективно
електроснабдяване на дружеството.
В отговор енергото обяви, че не приема това решение на КЗК и ще го обжалва пред Върховния административен съд.
Проблемът с "Готар Инвестмънт" датирал от 2008 г., когато снабдяването в Североизточна България се е извършвало от
"Е.ОН България". "Енерго-Про" настоява, че върши работата си добросъвестно и не е нарушавало Закона за защита на
конкуренцията.
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√ Рокада на върха в критичен момент: Нов шеф на борда на Българския енергиен холдинг
Зам.-министър Жечо Станков поема поста от Антон Павлов, който беше освободен от премиера заради кадруване зад
гърба на кабинета
В драматичен момент за енергетиката, когато спешно се търси кредит от 1,3 млрд. лв. за НЕК, държавната мегакомпания
„Български енергиен холдинг“ (БЕХ) има нов председател на съвета на директорите, научи Епицентър.бг.
Енергийният министър Теменужка Петкова е посочила за този пост своя заместник Жечо Станков.
След вписване в Търговския регистър той ще замени уволнения „по лична преценка“ от премиера Бойко Борисов зам.министър на енергетиката от средите на Реформаторския блок Антон Павлов. Според неофициална информация той е бил
отстранен заради опит зад гърба на правителството да уреди бившия икономически министър Трайчо Трайков с пост в
Европейската агенция за сътрудничество на регулаторите в енергетиката.
За разлика от Павлов Жечо Станков е биографично свързан с ГЕРБ. От 2011 г. до началото на тази година е бил общински
съветник от партията в Бургас. Зам.-министър на енергетиката става през януари тази година. Оттогава успява да завоюва
доверието на министър Петкова и да отговори на високите очаквания на председателя на енергийната комисия на
парламента Делян Добрев
В оставащите дни до края на месеца е критично важно БЕХ да намери 650 млн. евро кредит. Сумата трябва да помогне на
НЕК спешно да плати дълговете си към двете американски ТЕЦ в „Марица-изток“. Ако това не стане до 30 ноември, НЕК
ще загуби договорената с двете централи отстъпка в размер на близо 100 млн. лева годишно от изкупните цени на тока.
Държавните „Мини Марица-изток“ също силно се надяват БЕХ да намери заем, за да може да се финансира увеличаването
на добива на въглища през зимата.
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