Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите
Труд
√ Васил Велев: Спирането на поръчки е добра мярка, но трябва воля за промяна

Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) публикува позиция срещу промените в Закона за
отнемане в полза на държавата на незаконно придобито имущество. Кои са основните рискове, до които могат
да доведат новите текстове, г-н Велев?
- Няколко са промените, които превръщат този закон в репресивен инструмент, под ударите на който може да
попадне всеки български гражданин. Включително и хората, които са добросъвестни приобретатели на имущество,
като не подозират и не са длъжни да подозират, че са го купили от някого, който го е придобил с незаконно
притежавани средства. Тук няма презумпция за невинност, а точно обратното - презумпция за виновност, като
тежестта за доказване на фактите е на този, който е проверяван. При това той трябва да доказва факти с документи,
чието съхранение за предвидения от закона срок за проверка не е задължение на компетентните институции.
Практически, ако лицето по случайност не съхранява в личен архив нужните му доказателства, не е в състояние да
защити интересите си. Друг проблем е, че поради намаляването на прага на имуществото, подлежащо на
отнемане, се разширява неимоверно кръгът на лицата, които могат да попаднат под ударите на закона. Тези
промени не са в посока да се преследва тежката престъпност, а се създават условия всеки неудобен, бил той
бизнес конкурент или политически опонент, да е обект на неоснователна репресия. За да се отнеме едно
имущество, вече не е необходимо собственикът да бъде осъден. Според промените лицата, обект на проверка,
могат да бъдат подлагани на претърсване, изземване, снемане на обяснения, изискване на сведения, без да е
предвиден адекватен механизъм за защита на техните права и законни интереси. Потърпевши могат да бъдат
всички.
- Правителството започна да спира големи обществени поръчки, за да се изчисти всякакво съмнение за
непрозрачност и задкулисие. Одобрявате ли подобни действия? Какво ще е отражението им върху бизнес
средата и намеренията на инвеститорите?
- В действителност около отменените търгове витаеха съмнения и безспорно спирането им е добра мярка. Особено
ако бъдат последвани от търгове, които ще са честно състезание. Необходима е воля за промяна, за да печелят найдобрите оферти, вместо да има предизвестени победители, както често се случва. Според анкета сред членове на
АИКБ над 70% от обществените поръчки са нагласени. Предизвестените победители в търговете са проблем от
десетилетия и това е публична тайна. Ако действията на кабинета са повратна точка и начало на промяна - ние ги
приветстваме. Ако обаче търговете се повторят по новия закон със същия резултат, само ще сме изгубили време.
Тогава реакцията на бизнеса и инвеститорите ще бъде още по-негативна.
- Бизнес организациите отдавна преговаряте с правителството за реформи в енергетиката. Има ли напредък?
- Безспорно имаме резултати. От 1 октомври миналата година се редуцира, макар и с неголяма стъпка, цената на
еленергията за индустрията. От началото на тази година на практика имаме мораториум върху присъединяването
на нови източници с високи цени. Сега от 1 април очакваме несимволично поевтиняване на тока, което се базира
на няколко възможности. Едната е понижаването на цената на природния газ и ограничаването на
кроссубсидирането. В исторически план графиката показва, че електрическата енергия за индустрията е поскъпнала
много повече от парното. Има двойно кроссубсидиране в ущърб на бизнеса. От една страна, се задържа цената на
парното и се увеличава цената на тока, а от друга - поскъпването й за бизнеса е по-бързо, отколкото за
населението. Сега очакваме да има промяна и когато природният газ поевтинява, това да се използва за намаление
на цената на тока, а не да се понижава цената на парното. Друга възможност е да се обложат с 5% такса
продажбите на ЕСО и „Бултрансгаз“, която да отива във фонд „Електроенергийна сигурност“ и да служи за
поевтиняване на добавката „задължение към обществото“. Засега тя се плаща само от производителите на ток.
Третата възможност е да се направи известна корекция, тъй като имаме пререгулиране. Според нас токът поскъпна
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с повече, отколкото трябваше, за да се балансира НЕК, която през последното тримесечие е на печалба. Тази
печалба може да бъде използвана за намаляване на цената на тока.
- Но НЕК има огромен дефицит. Не трябва ли печалбата да се използва за свиването му?
-Не е казано, че този дефицит трябва да се покрие сега. Това би довело до загуба на конкурентоспособност за
индустрията. В повишаването на ефективността на държавната енергетика има голям резерв за понижаването на
цената на електричеството и на този дефицит.
- От април природният газ трябва да поевтинее с около 20% според КЕВР. Може ли да се прогнозира с колко би
се понижила цената на тока за бизнеса?
- Ако понижението се използва само за намаляването на цената на еленергия за индустрията, тя би се понижила с
повече от 3 лв. на мегават.
- Какви са основанията ви да се съмнявате, че на пазара на горива в България има картелно споразумение?
- В България има най-малък марж между най-ниската и най-високата цена на горивата измежду 100 държави.
Разликата по бензиностанциите в страната беше под 0,25% преди явлението „Марешки“. След това маржът стана
25% и в момента е най-висок в ЕС. Друг признак за картел е цената на бензина и дизела преди облагането им с
данъци и мита. Официалните данни показват, че цените на производителите у нас са сред четирите най-високите в
ЕС, при условие че суровината е борсова стока и струва еднакво за всички. Тоест тръгваме от нещо, което е
еднакво, към него прибавяме най-ниските разходи за производство и изведнъж кой знае как получаваме една от
най-високите производствени цени. Очевидно нещо не е наред. Крайната цена на горивата е около средните за ЕС,
защото у нас акцизите и данъците са най-ниски. И обикновено се казва: „Какво се оплаквате, имаме
средноевропейски цени.“ Да, но това се случва при най-ниски акцизи и мита и най-ниски производствени разходи.
Значи цената трябва да е най-малка, а не средна за ЕС.
- В началото на годината премиерът каза, че очаква 4,5% ръст на икономиката. Какво трябва да се случи, за да
има подобен растеж?
- Необходимо е да се ускорят редица реформи, които да доведат до по-ефективно изразходване на обществения
ресурс. Трябва да се спре финансирането на социалните разходи за сметка на галопиращото нарастване на
държавния дълг. Това увеличава дефицита и създава натиск за вдигане на данъците, което ще разколебае и
отблъсне инвеститорите. Необходими са реформи в сектор „Сигурност“, които да спрат разхищенията и да
подобрят качеството на услугата. Същото трябва да се направи в системата на ТЕЛК, в здравеопазването.
Административната реформа и електронното управление би трябвало да доведат до намаляване натиска за
харчене на обществени средства, които не са произведени. Второто условие е да се реформира пазарът на труда.
Сега работодателите изпитват остър недостиг на всякакви кадри. Най-големият проблем на образованието не е
„Вятър ечи, Балкан стене“, а че не произвежда инженери и техници. Сферата на социалните услуги трябва да се
промени така, че хората да имат стимул да се квалифицират и да полагат труд, а не да стоят вкъщи и да получават
помощи, както е в момента. Тази представа за грижата за човека е остатък от социализма. Истината е, че всъщност
не се грижим за него. По този начин човекът се приближава към животните, които са даже по-трудолюбиви. Фактор
за растеж е и намаляването на административните регулации и ограничаването на намесата на пазара на труда със
служебното повишение на минималната заплата и минималните осигурителни доходи.
- Новите критерии за преброяване на работодателските и синдикалните организации ще гарантират ли, че те ще
имат реална представителност? При договарянето на минималните осигурителни доходи през миналата година
в голяма част от браншове нямаше диалог. Това ще се промени ли?
Причината за липсата на диалог не е в представителността. Най-бързият начин да се утрои БВП е да се събере това,
което работодателските организации казват, че техните членове създават. Познавам няколко организации, които
създават по 3/4 от БВП. Извън шегата смятам, че четирите национални организации на работодателите са
достатъчно представителни и по българските, и по европейските критерии и стандарти. За АИКБ например мога да
кажа, че покрива повече от половината икономически дейности, по последни данни от преброяването към този
момент наши членове са 50 холдингови и инвестиционни дружества, 80 браншови камари, над 7000 индустриални
предприятия, осигуряващи работа на над 400 000 души. Причината да няма споразумение за минималните прагове
в близо половината икономически дейности са нереалистичните искания на синдикатите. Работодателските
организации обсъждаме сериозно да призовем браншовите си структури да не участват повече в такива преговори.
С това ще сложим край на този архаизъм, който го има само в България. Ако я няма едната страна, няма да има
нито едно споразумение. Тогава, ако иска, нека правителството определя нивото им като в Северна Корея.
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Важни обществено-икономически и политически теми
Труд
√ ГКПП "Илинден" отново затворен за тирове, наш шофьор в болница след чакане на "Кулата"
Днес от 0.45 часа през ГКПП – Илинден Ексохи не се пропускат товарни автомобили, съобщиха от пресцентъра на МВР.
Леки и автобуси преминават през граничния пункт. Останалите пунктове работят на нормален режим.
Междувременно български шофьор на ТИР, чакащ преди ГКПП „Кулата” от гръцка страна, е приет във влошено
здравословно състояние в Спешен център в Сандански. Това съобщи за Радио „Фокус“ д-р Красимир Михайлов, директор
на Спешен център – Благоевград.
По думите му, около 06.20 часа тази сутрин на телефон 112 е прието повикване за превозвач с влошено здравословно
състояние. „Тъй като ние имаме екип, който е позициониран на граничен пункт „Кулата“ във връзка с блокадата от гръцка
страна, той е отишъл на място, където е извършен преглед на превозвача. Медиците са преценили, че трябва шофьорът
да бъде взет и транспортиран до филиала на Спешен център – Сандански, където в момента се доуточнява състоянието
му“, каза д-р Михайлов.
Той добави още, че при извършения първоначален преглед е било констатирано, че човекът има здравословен проблем,
като следва да се установи какъв точно е той, за да могат да се предприемат следващи действия с които да се подобри
състоянието му.

√ Томислав Дончев: България е спечелила 17 млрд. лв. от членството си в ЕС
България е спечелила 17 млрд. лв. от членството си в Европейският съюз, съобщава вицепремиерът по европейските
фондове Томислав Дончев в отговор до депутат от опозицията, предаде БГНЕС.
За периода 01 януари 2007 – 31 декември 2015 г. България е внесла в бюджета на ЕС общо 7,155 млрд. лева.
Докато през 2007 г. сме внесли близо 600 млн. лева, то през годините 2013, 2014 и 2015 тези средства са над 900 млн. лева.
В същия период страната ни е получила общо 24 млрд. лв. През 2007 г. са получени малко над 1 млрд. лв.
За 2015г. получените от България пари са 5 млрд. лв.

√ Военен отчет за всички българи от 18 до 32 г.
Всички български граждани на възраст от 18 до 32 години ще бъдат водени на военен отчет. От Министерството на
отбраната обявиха вчера, че ще предложат Министерския съвет да приеме изменения в Закона за отбраната, Закона за
резерва и Закона за военната полиция. Трите проектозакона може да влязат още днес на заседанието на правителството,
тъй като военният министър Николай Ненчев обеща те да бъдат приети до края на февруари.
Досега на военен отчет се водеха единствено хора, които са служили в армията, полицията или други силови структури.
Много малко жени бяха включвани в регистрите на военните за мобилизация по време на война. Това са предимно
медицински сестри, доктори и водачки на транспортни машини.
„Мотив за това е обстоятелството, че с отпадането на наборната военна служба възможностите за попълване на
въоръжените сили във военно време са силно ограничени. Това води до необходимост от определяне на по-широк кръг
от български граждани, които трябва да се водят на отчет и да се извикват във военно време за военна подготовка за
защита на отечеството“, се казва в съобщението на военното ведомство.
Тепърва ще се определя начинът, по-който ще бъдат подбирани хората, за да минават задължителна военна подготовка и
да полагат военна клетва. Законодателството трябва да определи и какви ще бъдат санкциите, ако човек откаже да се яви
на обучение.
В Закона за отбраната се предлагат изменения в пределната възраст за служба на военнослужещите с различни звания.
Намалява се възрастта за прием на войници (от 32 на 28 години) и пределната възраст, до която ще служат (от 50 на 46
години). С тези изменения се създава възможност за ранното им пенсиониране, тъй като придобиват необходимите 18
години действително изслужени на военна служба.

√ Горанов: "Аликс Партнърс" не поемат отговорност, ако докладът за КТБ се преведе

"Аликс Партнърс" застават зад всяка дума в доклада за КТБ, но не поемат отговорност, ако той не бъде преведен правилно
от английски. Това каза финансовият министър Владислав Горанов пред журналисти в Министерски съвет.
„Докладът на "Аликс Партнърс" само мина през Министерството на финансите и постъпи в секретното деловодство на
Народното събрание - такава, каквато беше волята на една от страните по договора, всъщност на консултантската
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компания, която го е изготвила. В този смисъл той мина през нас, но за краткото време, не съм си позволил да го чета“,
заяви Горанов.
По думите му, в него има един нюанс, който не се осъзнава, а именно, че докладът съдържа информация, която по принцип
е защитена от закона и съдържа банкова тайна. „Всъщност ние се движим по ръба на това да се разкрива пред народните
представители банкова тайна, без за това да има изрична законодателна инициатива или решение на съда. Водени обаче
от обществения интерес и след като всички искаха да се запознаят с него, сме го предоставили в секретното деловодство
на НС. Коментарът на английската компания беше, че тъй като е много сложна материята, те не поемат отговорност за
доклада, ако той бъде преведен. Разчитат и застават зад всяка дума, обаче в оригиналния му вариант на английски език“,
подчерта министър Горанов.
Според него, като се има предвид, че повечето народни представители са записали в автобиографиите си, че владеят
английски, за голяма част от тях няма да е проблем да се запознаят в детайли.
Очакванията към доклада на „Аликс Партнърс" за КТБ бяха прекспонирани, допълни още Горанов.
По думите му в него ще се види това, което до голяма степен се е видяло и в доклада на разследващата комисия към НС.
„Когато говорим за проблеми в една банка, първо трябва да се обърнем към това кой може да ги създаде. Проблемите в
една банка биха могли да бъдат създадени най-вече от оперативното ръководство. Ако има разрешавани кредити без
обезпечаване, това не може да го направи никой друг, освен ръководството на банката. Ако има лоша политика на
управление извън стандартните добри банкови практики, това не може да бъде толерирано от никой, освен от
мажоритарните акционери на банката“, коментира финансовият министър.
„Не знам какво се очаква от този доклад, освен изводът, че банката беше декапитализирана с лоши практики от нейните
собственици и ръководството, което те са назначили“, допълни той. „Имаме атакувани хиляди сделки, в това число и
прихващания. Още през февруари беше променен Законът за банковата несъстоятелност и се даде правна възможност за
атака на тези сделки по съдебен ред. Всички тези сделки са атакувани в българския съд. В момента съдбата на масата на
несъстоятелността до голяма степен е в ръцете на българския съд“, посочи министър Горанов.
„За съжаление доста време се загуби и веднага след неплатежоспособността на банката до нейната несъстоятелност, тъй
като през това време доста хора, които са знаели, че имат необезпечени кредити и могат да бъдат преследвани, са
предприели доста сделки, които преди несъстоятелността на банката са били законни, с което допълнително е затруднена
работата на синдиците“, отбеляза още той.

24 часа
√ Божидар Лукарски: С проекти за инвестиции трябва да събудим спящите пари в банките
На 2 март подписваме за 102 млн. евро кредити за малките и средните предприятия, казва министърът на
икономиката
Основният проблем при инвестициите е липсата на кадри
Германска фирма, която прави вратите за всички модели “Мерцедес”, вероятно ще избере България
Откакто съм министър, прогнозите се опровергават, което е добро. Така че съм оптимист и за износа
- Г-н Лукарски, спрените обществени поръчка стигнаха 1,5 млрд. лв. Какво влияние ще имат върху икономиката?
- Не мога да кажа, че ще имат някакво влияние върху икономиката, голяма част от тях са били в процедура, някои са
завършили. Ще се удължат малко повече във времето, за много от тях ще се осигури финансиране. Както знаем, за някои
нямаше достатъчно финансиране.
- Говорите за лотовете на АМ “Хемус”.
- Да. Не мисля, че спирането им ще има някакъв отчетлив ефект върху икономиката.
- А как ще коментирате, и като лидер на СДС, този стремеж на премиера Борисов към пречистване?
- Това, което мога да коментирам, е свързано с приемането на новия Закон за обществените поръчки, който е посъвършен от предишния. Желанието поръчките да бъдат по новия ЗОП е водещият аргумент
- Кое ще е по-доброто, по-прозрачното, ако поръчките се обявяват по новия закон?
- Електронното провеждане на поръчките е елемент от прозрачността, но не само. Процедурни са нещата.
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- Но са по-честни, така ли?
- Да.
- Бяхте в Бразилия, Аржентина, Германия, какъв ще е ефектът в сферата на инвестициите след тези ви посещения?
- Разговорите в Бразилия и Аржентина се водиха на ниво президент. Имаше три бизнесфорума – два в Бразилия, един в
Аржентина. Българските фирми се запознаха с възможностите на тези два нови пазара, а ние запознахме техните
бизнесмени с възможностите да атакуват европейския пазар през България.
- Договорихте ли нещо конкретно?
- На тези бизнес форуми българските фирми намериха своите контрагенти от Бразилия и Аржентина. Основното им
желание на държавно ниво е да напреднат в преговорите между Меркосур (Южноамерикански общ пазар - б.р.) и
Европейската комисия за безмитна търговия, и ние поехме ангажимент, че ще подкрепим това споразумение.
- А в Северен Рейн - Вестфалия какво постигнахте?
- Тази немска провинция остава водеща за германската икономика и именно тя е основната, която проявява
инвестиционен интерес към България. Ще посоча два конкретни проекта, които могат да се случат. Единият е свързан с
Boсо Boddecker & Co. GmbH & Co, фирма, която произвежда затварящи механизми - врати, предни, задни капаци за
абсолютно всички автомобили на “Мерцедес” - от “А” клас до камионите им, както и за други водещи марки. Тепърва ще
водим преговори, но стана ясно, че са избрали България за основна инвестиционна дестинация. Вероятно това ще е
единствената инвестиция на Boсо в ЕС.
Другата инвестиция, която се очаква, е на “Тисен груп”. Компанията има намерение да разшири дейността си в България
с още един логистичен и производствен център. Отделно имахме бизнес форум, организиран от търговската камара на
Северен Рейн-Вестфалия с помощта на Германо-българската индустриално-търговска камара. Присъстваха повече от 80
фирми.
- Ще се повторят ли през 2016 г. инвестициите от 2015 г., които бяха 1,5 млрд. евро?
- Не съм привърженик на прогнозите, но съм оптимист. Основният проблем, който срещаме, е липсата на дуално
обучение, липсата на кадри от средното образование и средното управленско ниво
- За колко време може да се реши този проблем?
- Много бързо. Можем в края на годината да започнем да работим, ако пристъпим към бързи промени в Закона за
средното образование. Защото там е проблемът, не е във висшето.
- През цялата минала седмица бяхте на тема иновации.
- Открихме нова процедура за иновации във вече съществуващи предприятия, 50 млн. евро е целият размер на
безвъзмездната финансова помощ. Имахме информационни дни в цяла България, интересът е доста голям. Ако имаш
визията как да внедриш иновация в производство, което вече съществува, тази процедура е идеалният инструмент за
това.
- Какво искаме - инвестиции, пари в иновации, какво още трябва, за да има растеж?
- Образование. Квалифицирани кадри, защото не са достатъчно, за да отговорим на инвестиционния интерес. Голяма
част от регионалните диспропорции в икономически план са именно заради липсата на висококвалифицирани кадри.
Това е и един от проблемите на Северозападния регион. Защото инвестиции сме докарали, има желаещи, но няма
квалифицирана работна ръка.
- Една от мантрите за тази година е оживяване на вътрешното потребление като ключ за растеж.
- Вътрешното потребление е един проблем, свързан с разбиране на банките и на тези, които имат ресурс в тях.
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- Добре, при ниски лихви по депозити и сметки би трябвало да има оживление, а то няма.
- Ниски са лихвите и в банки в ЕС, но няма оживление и това не е от вчера. Затова се създаде планът “Юнкер”. Ще видим
как ще се отрази той на инвестиционния интерес в България. И второ - това бе една от задачите, която премиерът постави
- да създадем инвестиционна програма, която да насърчи и да насочи дремещ в банките капитал към инвестиционни
процеси, към рискови инвестиции. Нещо като български план “Юнкер”. Задачата е да видим какви проекти имаме и да ги
предложим по-широко за инвеститорски интерес.
- Обяснете малко по-подробно българския вариант на плана “Юнкер”.
- Има огромно количество спящи пари в българските банки. Българинът не иска да рискува, не помага на потреблението,
не помага на иконономическия растеж. Като следствие в крайна сметка ще има обезценяване на тези пари, които са в
банките. Това трябва да се разбере и по някакъв начин ние да го подтикнем. Какъв ще е нашият план, все още не мога да
кажа, защото още не сме видели реалния ефект от плана “Юнкер”, нямаме информация още как работи, нямаме
примери.
- Как си го представяте? Да предложите проекти на българите, които да се явят инвеститори.
- Нещо подобно.
- Ще го предложи кой? Държавата ли? Или публично-частно партньорство, за да има инвеститорът гаранция?
- Публично-частното партньорство е единият вариант. Онзи ден обсъждахме в Министерския съвет новия закон за
концесиите, който се изработва. Той може да е един от двигателите. Едно от нещата, което ще насърчи тази активност, е
новата Оперативна програма “Инициатива за малки и средни предприятия”. На 2 март подписваме споразумението с
Европейския инвестиционен фонд за 102 млн. евро, които ще са за нея. Очаквам към юни да бъде одобрено от
парламента. След това ще изберем банките, които ще отпускат кредитите. Програмата ще стартира към септемвриоктомври. Това са финансови инструменти за насърчаване на инвестиционни проекти на малки и средни предприятия.
- Смисълът е те да кандидатстват за кредит от банките?
- Фирмите ще трябва да теглят кредити от банките, а гаранциите ще се поемат от програмата. Тази програма ще улесни
много малките предприятия от слаборазвитите региони, защото те няма какво да заложат или ипотекират, за да вземат
кредит. Това е един от начините за раздвижване. Но не трябва да разчитаме само на няколко механизма, защото
виждаме, че и в европейски мащаб те куцат и парите си стоят в банките, без да има засилване на вътрешното
потребление.
- Какво прогнозирате за износа?
- Прогнозата е, че той ще се забави за сметка на вътрешното потребление. Но откакто съм министър на икономиката,
става така, че едни са прогнозите, а впоследствие те биват опровергавани, за добро. Така че се надявам да създадем
една експортно ориентирана икономика, особено в средата на малките и средните предприятия, която да помогне за повисок дял на износа.

√ Шефът на сдружението на общините Даниел Панов: 265 кмета са голяма сила, ако са единни

Кметът на Велико Търново Даниел Панов поздрави колегите си от 265 български общини. Като новоизбран председател
на Управителния съвет на Националното сдружение на общините в Република България Даниел Панов благодари на
кметовете и на председателите на общинските съвети за показаното единство и за възложената му отговорност, съобщи
"Дарик".
„Хората, които ме познават и които са работили с мен знаят, че никога не съм подценявал ангажиментите към
Сдружението. Заедно сме подготвяли общи стратегии и сме отстоявали много каузи в търсене на най-добрите решения за
общините. Доказали сме умението да си поставяме единни цели и да ги постигаме. Най-важната задача пред нас е
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жителите на всяка община, без значение на нейната големина или политическата окраска на кмета, да усетят смисъла на
нашето управление в своя дом, улица, град и село”, обърна се Даниел Панов към колегите си след избирането му за
председател на УС на НСОРБ.
Великотърновският кмет веднага набеляза няколко конкретни цели пред местната власт, чието постигане ще отстоява
заедно с колегите си: Изработване и приемане на ясна методика за таксата за битови отпадъци в общините; Постигане на
нормална среда за реализиране на европейски проекти, без резки промени и постоянна заплаха от финансови корекции;
Промяна за Закона за местните данъци и такси; Насърчаване на процеса на децентрализацията на общините. „Разчитам
на всички вас и на екипите в ръководните органи на Сдружението да сме по-бързи и гъвкави по отношение промените в
законодателството, които касаят общините”, продължи Панов.
Той пое ангажимент в най-близко бъдеще да обиколи областните градове и да се срещне с представителите на общините,
за да се запознае на място с проблемите по най-бърз начин да се намерят решения.
„За мен като председател е много важно да запазя нашето единство. Видяхме каква сила сме кметовете на 265 общини,
когато работим заедно по една обща цел. Трябва да запазим и развием това, което Сдружението е постигнало за
двадесетте години, в които съществува. Ние сме силна и авторитетна организация, която е извоювала своите позиции като
коректен партньор и водещ фактор в развитието на държавата. Изградихме име и на международната сцена – членуваме
в авторитетни организации в Европа и света. Ще продължим да утвърждаваме този авторитет и да участваме още поактивно в международните форуми”, продължи Даниел Панов. Той благодари на досегашния председател на УС на НСОРБ
Тодор Попов и на екипа му за добрите резултати през изтеклия мандат, въпреки смяната на пет правителства.
„Вратите на старата българска столица Велико Търново са винаги отворени за вас”, завърши Даниел Панов обръщението
си към своите колеги.

Капитал Дейли
√ Положението с изпълнителските кадри e трагично
Инж. Илия Келешев - председател на Камарата по машиностроене
Има ли очаквания за по-висок ръст в производството на фирмите от машиностроителния сектор за 2016 г.?
- Ръстът досега, поне в машиностроенето, е главно в резултат на външни фактори – ниски цени на петрола и газа, скъп
долар, стимулиращ износа извън ЕС, икономическото оживление в редица от европейските страни. Друг е въпросът, че
цените на бензина и дизела остават високи. Не намаляват осезаемо и цените на услугите на транспортните фирми.
През 2016 г. се очаква растеж, но размерът зависи от много фактори. Заявените амбиции са големи - за ръст на БВП над
4%. За да бъде българското машиностроене конкурентно по производителност с това на страните от ЕС обаче, са
необходими не 4%, а повече от два пъти по-голямо повишение на БВП, и то в продължение на години и при положение
че ръстът в европейските фирми от сектора е около 2%.
А как оценявате бизнес средата в България?
- Трудно е да се открои с какво по-значимо се е подобрила бизнес средата у нас, за да може да се постигне висок
икономически растеж. Факт са относителната стабилност в управлението, повишаване на ефективността на работата на
приходните агенции, предприемането на първи стъпки за ограничаване раздаването на инвалидни пенсии, успешното
усвояване на еврофондовете. Цената на електроенергията за промишлеността обаче се повиши скокообразно след 1
август м.г. Имаше демонстрации и закани за оставки, декларации, че ще спре разграбването в енергетиката и ще се
оптимизират разходите в държавните фирми, започна се работа по пътни карти за реформите. Много усилия положи и
камарата по тези въпроси и в края на краищата – нищо наяве.
Просто няма нещо във вътрешен план, направено през последната, а и в предишни години, което да е подобрило
кардинално бизнес обстановката в страната. Над 10 години се протака решаването на въпроса за промяна в методиката
при определянето на таксата смет за промишлените предприятия. Въпросът беше задвижен, но вече година отлежава
отново в комисия към Министерството на финансите. През този период беше извършен и един от най-големите грабежи
след 1989 г. – този в КТБ. Виновни няма. Последиците от него ще се проявяват тепърва.
Безвъзмездно предоставените на фирмите в края на 2015 г. 116 млн. лв. по оперативна програма "Иновации и
конкурентоспособност" би следвало да ускорят развитието и на фирмите от машиностроенето. През тази година бяха
подписани и нови договори. Какъв е ефектът от европейските средства?
- Успешно приключилите две сесии по процедурата за технологична модернизация на малки и средни предприятия е
нещо добро, тъй като година и половина преди това не бяха откривани процедури. Резултатът от инвестициите ще се
почувства реално през 2017 г., а не през настоящата година. През 2016 г. проектите основно ще се изпълняват, а това
означава и съфинансирането им от фирмите със собствени средства, осигурявани най-често с кредит от банка. С други
думи – през 2016 г. фирмите ще правят основно разходи. Това не омаловажава резултата от успешно започналите
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процедури. Очакваният ефект е повишено качество и производителност. Двадесет процента от класираните за
финансиране проекти на втората сесия по процедурата за технологични предприятия са на такива от машиностроителния
сектор. Обнадеждаващо е намерението на министъра на икономиката Божидар Лукарски да бъдат финансирани и
проекти от резервния списък на първата сесия.
Продължава ли недостигът на квалифицирани кадри да е все така остър проблем за фирмите от сектора?
- С инженерно-техническите кадри нещата стоят по един начин, а с изпълнителските – по друг. При инженерните кадри
има неудовлетвореност от подготовката им при започване на работа, но има и достатъчно висши технически училища,
които подготвят инженери, затова проблемът с тях не е така остър. Друг е въпросът, че повечето от завършващите нямат
мотивация за работа. Питат колко ще получават, а не какво ще работят и какво се очаква от тях. Демотивиращо влияят и
високите стартови възнаграждения, с които започват завършващите информатика например, като много рядко се
споменава, че тези специалисти работят основно с продукти, разработени в чужбина. Но липсата на мотивация е факт и
завършващите средното образование ще продължат да предпочитат специалностите от областта на информационните
технологии.
Подготовката на завършващите машинни инженери би могла да се подобри, ако се пристъпи към въвеждането на
дуално обучение при подготовката на бакалаври. От години има такава практика в Австрия, която би могла да се
приложи и у нас.
При подготовката на квалифицираните изпълнителски кадри положението е направо трагично. Професионалното
образование е в упадък. Надеждите, че с въвеждането на дуално обучение ще се решат проблемите на фирмите, няма да
се оправдаят, защото, след като няма прием на ученици по важните за фирмите машиностроителни професии, няма да
има на какво да се въвежда и дуално обучение. Нееднократно браншовата камара поставя настойчиво въпроса, че е
необходима промяна в подхода за регулиране на приема в средните училища. Недоумяваме как ежедневно се говори по
телевизии и вестници за подготовката на кадри съобразно потребностите на пазара на труда и как никой не хваща "бика
за рогата" и да каже, че средното образование готви в момента кадри основно за чужбина, а не за нуждите на
българската индустрия. Като нищо може да се окаже, че държавата ни харчи повече от другите страни за образование –
ако разхвърлим разходите върху броя завършващи, оставащи да работят в България. Камарата алармира по тези въпроси
докъде ли не и в момента сме принудени да търсим подкрепата и съдействието на кметовете на общини с развито
машиностроене за предприемане на действия, свързани с регулирането на приема в средните училища. Даваме си
сметка за съпротивата, която ще възниква при ограничаване приема в езикови и профилирани паралелки, но ако искаме
образованието ни да готви кадри за България, а не само за чужбина, без това няма да може да се мине.

Инвестор.бг
√ББР отделя 25 млн. евро за програма за финансов лизинг на МСП
Парите могат да се удвоят при интерес от лизинговите компании, които ще насочват средствата за закупуване
на машини и техника
Българска банка за развитие (ББР) стартира нова кредитна програма, чрез която цели да облекчи условията за финансов
лизинг за закупуване на машини и техника за микро, малки и средни предприятия (МСП), съобщават от държавната
банка.
По програмата за индиректно финансиране „Лизинг лайн” ще могат да кандидатстват небанкови финансови институции.
Те от своя страна ще предоставят ресурса на български компании от сектора на микро, малкия и средния бизнес, които
искат за закупят движимо имущество.
Националният гаранционен фонд е гарантирал кредити за 726 млн. лв. за 7 години
Първоначалният финансов ресурс, който ББР ще разпредели между лизинговите компании на пазара, е в размер на 25
млн. евро. При интерес от страна на небанковите финансови институции ББР има готовност да увеличи средствата
двойно.
Максималният размер на кредитите за лизинг на машини и техника за бизнеса е до 500 хил. евро или равностойността
им лева. Лихвата за крайните бенефициенти - лизингополучатели, заедно с таксите за управление и за разглеждане на
искания за финансиране, не може да надвишава 6,5%.
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По програмата ще се финансира и закупуването на транспортни средства с производствено значение, производствено
оборудване, технологии и други активи, които са пряко свързани със стопанската дейност на микро, малките и средните
фирми.
Небанковите финансови институции, желаещи да предоставят лизинг на МСП, могат да подават заявки пред ББР до 14
март 2016 г.
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