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√ 340 лв. заплата скара синдикатите и бизнеса
http://www.pariteni.bg/index.phtml?tid=40&oid=88471
Лют спор за минималната заплата ще се заформи на заседанието на тристранния съвет в петък. Синдикатите твърдо
настояват най-ниското месечно възнаграждение да се вдигне с 30 лв. до 340 лв. от 1 април като мярка за намаляване на
социалното напрежение.
Работодателите пък предупреждават, че ако това се случи, много малки и средни фирми ще бъдат принудени да
съкратят нискоквалифицирани работници и така ще се утежни още повече положението на хората, които не могат да си
платят тока и парното.
От септември 2011 г. до момента най-ниското месечно възнаграждение е увеличено с близо 30% - от 240 на 310 лева.
Пореден ръст от 1 април означава скок от 42%, изчисляват от работодателските организации. И посочват, че този ръст
далеч изпреварва темпа на увеличаване на производителността на труда за този период.
Позицията на бизнеса е изразявана многократно - да се договарят различни минимални заплати по икономически
дейности, като се отчита конюнктурата в бранша, заяви шефът на АИКБ Васил Велев.
Той припомни, че на практика като се прибави класът за прослужено време, минималната заплата в момента е 330 лв.
Нейното вдигане ще увеличи и разходите на работодателите за социални осигуровки.
Няма връзка между вдигането на минималната заплата и безработицата, контрираха от КТ "Подкрепа". Статистиката
показва, че ръстът на безработицата е заради загубата на пазари вследствие от кризата, а не от повишаването на найниското месечно възнаграждение през годините, заяви Николай Николов, експерт от КТ "Подкрепа". Синдикатите
подчертават, че България е страната член в ЕС с най-ниски заплати и категорията "работещи бедни".
В петък тристранката след 5-месечно прекъсване се събира отново. Тя ще се излъчва онлайн и се очаква на нея да се
обсъдят предложените вече от синдикатите мерки за компенсиране на доходите на най-бедните групи от населението.
Освен по-висока минимална заплата те настояват за допълнителни енергийни помощи, 20 лв. добавка всеки месец към
пенсиите до 200 лв., вдигане на майчинството от 240 на 310 лв. и ваучери за храна от 40 лв. месечно за хората със
заплати до 350 лв.
Работодателските организации очакват първо да чуят какво е състоянието на бюджета и какви са резервите, за да
подкрепят компенсиращи доходите мерки.
"Доколкото разбираме, няма голяма възможност за допълнителни разходи", коментираха от бизнеса след среща вчера
със социалния вицепремиер Деяна Костадинова.

Важни обществено-икономически и политически теми
Вестник Труд
√ Нашенски игрички с фискалния резерв
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1855383
Универсално плашило за политическа употреба - в това се превърна фискалният резерв. Нивото му се ползва ту за да се
смятат лесно средствата, които едно или друго правителство е “изпукало” (по израза на експремиера Бойко Борисов), ту
за да се налагат внушения, че страната е пред финансов колапс. Затова на грижата на политиците за резерва винаги
трябва да се гледа с
едно наум
Ясно е, че фискалният резерв няма пряко отношение към стабилността на валутния борд. Този резерв бе създаден през
1997 г., за да подкрепя текущия бюджет на държавата, а не самия валутен борд. За паричния съвет е по-добре да има
резерв и той да е по-голям, но това, на което реално се крепи бордът, е покритието на лева с валутните резерви в БНБ. А
този показател в момента е на едно от най-високите си нива, твърдят финансистите. Тоест опасност за валутния борд
няма дори фискалният резерв да е 0 лв.
Но това не означава, че “нулевият” сценарий е добър за държавата. В условията на паричен съвет правителството няма
достъп до финансиране от централната банка и трябва да има средства за ежедневните си харчове и за да се разплаща с
гражданите и бизнеса навреме.
Затова и нивото на резерва се променя всеки ден. Обикновено той намалява в началото на месеца, когато се плащат
пенсиите и се превеждат куп други социални плащания, и се вдига към средата му, когато се внасят данъците.

По последни официални данни на Министерството на финансите, които са към 31 януари, резервът възлиза на 4,1 млрд.
лв. В началото на февруари по данни на БНБ той падна до около 3,3 млрд. лв., а на 8 март беше към 3 млрд. лв. (2,7
млрд. лв. в БНБ и към 300 млн. лв. в търговските банки). В средата на март сумата вече е към 3,8 млрд. лв. По закон
нивото на резерва не трябва да пада под 4,5 млрд. лв. но измерен към 31 декември 2013 г. Затова и финансовите
министри обикновено обясняват, че движението под тази граница в определени дни или месеци не е незаконно.
3-4 млрд. лв., колкото е средното ниво на резерва в последните месеци, може би нямаше да са малко пари и щяха да
вършат добра работа на хазната. Но има едно условие ако бяха свободни средства
които да могат да се ползват за ежедневните разходи. Проблемът е обаче, че огромната част от тези пари всъщност са
средствата на три целеви фонда - т.нар. Сребърен фонд, фонд “Ядрени отпадъци” и фонд “Козлодуй”. Според
специалните закони за тези фондове парите в тях могат да се харчат само за конкретните цели, за които са създадени.
По официални данни Сребърният фонд разполага с малко под 2,1 млрд. лв., а двата ядрени фонда - с 1,2 - 1,3 млрд. лв.
Тоест около 3,3 - 3,4 млрд. лв. са целевите средства във фискалния резерв, които финансовото министерство не може да
пипа. Затова остава енигма как на 8 март т.г. резервът е бил към 3 млрд. лв. при минимум 3,3 млрд., които не могат да се
харчат.
Подобна е била ситуацията и преди година - на 10 февруари 2012 г. резервът в БНБ е възлизал на 2,6 млрд. лв. Очевидно
е, че или Министерството на финансите харчи средства от целевите фондове, или във финансите стават чудеса.
По този въпрос самото министерство мълчи от много време насам. “Труд” директно попита ведомството харчи ли пари
от целевите фондове, но вместо отговор получи литературен анализ. Вместо да кажат “да” или “не” и да обяснят, от
министерството са се впуснали в разяснения от типа на това що е то бюджет, бюджетна сметка, извънбюджетна сметка и
прочие финансово-правни понятия.
Какво казват обаче законите? Законът за безопасно използване на ядрената енергия в чл. 50 и чл. 93 е категоричен, че
средствата съответно във фонд “Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения” (по-известен като фонд
“Козлодуй”) и фонд “Радиоактивни отпадъци” се използват само целево. Освен това те се управляват от съвет начело с
икономическия министър. Тоест операции с тези пари не биха могли да се правят с подписа само на финансовия
министър. Парите в Сребърния фонд по закон не могат да се харчат, а само да се инвестират.
Ведомството, което трябва да провери законно ли МФ оперира с фискалния резерв, е Сметната палата. В случая обаче тя
играе “пас”
Готова е да се задейства само ако бъде сезирана от институция или медия, при това с достоверна информация.
За тези, които се питат не е ли издребняване спорът за моментното ниво на резерва, при положение че досега МФ не се
е проваляло в задачата да осигури 4,5 млрд. лв. в края на годината, отговорът е “не”.
Първо, спазването на закона не може да се жертва дори в името на целесъобразността.
Второ, в момента кешът във фиска е в код “оранжево” и ако не се направи нищо, опасността от код “червено” е реална.
И трето, не може да не сме си извадили поука от случая с резерва на здравната каса. Където с “малка” промяна в закона
целевото предназначение на близо 1,5 млрд. лв. беше отменено и те неусетно заминаха в небитието.
√ Премиерът: Няма страшно за резерва
http://www.trud.bg/Article.asp?ArticleId=1855987
“Няма основания за каквито и да било спекулации със състоянието на фискалния резерв”, заяви премиерът Марин
Райков вчера. Той добави, че по данни от 18 март стойността му е 4 млрд. лева.
В края на 2013 г. по закон парите трябва да са 4,5 млрд. лв. Райков увери, че до декември фискалният резерв ще
надхвърли минималното допустимото ниво, тъй като предстои Европейската комисия да ни възстанови 1,2 млрд. лв.
Около 400 млн. лв. от тях ще дойдат по линия на оперативните програми.
Други 850 млн. лв. ще са за възстановяване на вече платените от бюджета евросубсидии за земеделците. Очаква се
евросубсидиите да дойдат още през следващия месец.
Премиерът добави, че в момента “приходната част на бюджета е поставена под известен натиск”, но успокои, че това е
нормално за тази част на годината и с началото на данъчната кампания ситуацията ще се нормализира. Според
финансовия министър Калин Христов няма индикации за неизпълнение на приходите.
Като пример за стабилното състояние на публичните финанси премиерът посочи, че през февруари задълженията на
държавните и общинските институции към бизнеса са за общо 281 млн. лв. - с 60 млн. лв. по-малко спрямо година порано.
Вестник Новинар
√ Деяна Костадинова: За увеличение на пенсиите извън разписаното не може да се говори
http://novinar.bg/news/deiana-kostadinova-za-uvelichenie-na-pensiite-izvan-razpisanoto-ne-mozhe-da-segovori_NDIyNzszMw==.html
Правим преглед в бюджета кои са възможните резерви, които можем да отделим, за да подпомогнем най-уязвимите
групи. Това заяви пред bTV вицепремиерът и министър на труда и социалната политика Деяна Костадинова. В рамките
на тези резерви трябва да преценим кои са тези групи, добави тя.
Тя бе категорична, че най-правилният начин е уязвимите групи да бъдат подкрепени чрез заетост.

В същото време обаче има друга група от хора, към които този подход не може да се приложи, подчерта служебният
вицепремиер. По думите й групите, които могат да бъдат подпомогнати са няколко. В първата попадат хората, които не
са успели да бъдат енергийно подпомогнати. Тази група е много широка - и майки с деца, и пенсионери.
Тя съобщи, че въпросът ще бъде включен в предстоящото утре заседание на Националния съвет за тристранно
сътрудничество.
Костадинова допълни, че едно от предложенията, които ще бъдат обсъдени, е завишаването на административната
граница за надхвърляне на доходите, при която може да се вземе енергийна помощ. В този смисъл тя посочи, че има
много случаи на лица, на които е отказано подпомагането в размер на 65 лева заради надхвърлен праг на дохода с едва
два лева.
Социалният министър ще предложи този праг да е около 10 лв., за да може повече хора да получат енергийни помощи.
Обмисля се и увеличаването на индивудиалните коефициенти, чрез които се допуска достъп до енергийните помощ,
предаде КРОСС.
Друга група са семейства на деца с увреждания. Колкото и да ги подкрепя държавата, отглеждането на едно дете с
увреждания е изключително трудно.
Костадинова каза още, че в началото на следващата седмица ще бъде напълно ясно колко точно пари ще бъдат
заделени за този пакет от мерки.
По повод евентуалното увеличение на пенсиите, министърът заяви, че за увеличение извън разписаното в бюджета не
може да се говори. Що се касае до еднократна добавка за всички пенсионери, Костадинова посочи, че те не са включени
в първия пакет от мерки, които се предлагат в момента. Ако в последващ момент се окаже, че има друг ресурс, можем
да го направим. Разполагаме с кратък времеви период и ограничен финансов ресурс.
Тя не се натовари дали ще има великденски подарък за пенсионерите.
Служебният министър коментира и темата за минималната работна заплата. Според нея проблемът не е толкова в
нейния размер. Тя бе категорична, че да бъде изработен механизъм, по който да се повишава тя. Това се подкрепя и от
синдикати, и от работодатели, и от държавата, добави Костадинова.
По думите й минималната заплата е един много сериозен механизъм за изсветляване на икономика. В част от сивата
икономика хората се осигуряват на минимална заплата, но това не означава, че те получава толкова, каза още министър
Деяна Костадинова.
economynews.bg
√ Заетостта продължава да спада
http://www.economynews.bg/%D0%B7%D0%B0%D0%B5%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%82%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D0%B4%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B0-news43113.html
Още 22 хиляди работни места са загубени за 12-те месеца до края на четвъртото тримесечие на 2012 година. Това е 16то поредно тримесечие на спад на заетостта, пише блогът ikonomika.org.
Проблемите с пазара на труда, обаче, нито се разбират, нито се анализират. Служебният министър на труда сякаш е
готова да тръгне по добре утъпкания от Тотю Младенов път – а именно да увеличава бремето върху труда, въпреки че
този подход очевидно води до обратен резултат. А политическите партии освен популистки обещания засега не са дали
нито една реална идея за насърчаване на заетостта (повечето им идеи ще имат противоположен ефект).

√ Три приоритета на България до 2020
http://www.economynews.bg/%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%8A%D0%BB%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F-%D0%B4%D0%BE-2020-news43120.html
Инфраструктурата, конкурентоспособността на малките и средни предприятия и управлението на екологичните ресурси
– тези приоритети трябва да са във фокуса на България за периода 2014 – 2020. Това заяви еврокомисарят по регионално
развитие Йоханес Хан. По думите му страната ни ще разполага с около 7 млрд. евро – т.е. със сигурност поне толкова,
колкото и в предишния програмен период. До края на юни страната ни трябва да представи първото си предложение за
сфери, в които да се усвояват европейските пари.
Хан похвали ускорения темп на усвояване на средствата. „Обсъждаме същността на проектите, качеството на тези
проекти и говорим за така наречените големи проекти с бюджет над 50 млн. евро. На етапа на подготовка на тези
проекти ние, службите на Комисията и самата Комисия са тези, които одобряват проектите. Преглеждаме проектната
документация. Вече когато стане въпрос за проблеми, свързани с качеството на изпълнение на проекти, се следва
обичайната практика, която се следва и на други места в Европа. При проблеми с изпълнението на един търговски
договор следват съответните санкции. Проблемът се свежда до знанието на изпълнителите и се отстранява по
нормалния начин, който е заложен във всеки един договор", коментира Хан.
От ЕК следят внимателно изпълнението на магистрала „Тракия". Експерти от екипа на Хан коментираха, че аутобанът е
готов на 80%, но в Брюксел знаят, че има проблеми с плащанията на подизпълнителите в един от участъците на
магистралата. Решаването на казуса и евентуалното забавяне на завършването на проекта е вътрешнодържавен
проблем, смятат експертите. Според тях това няма да доведе до загуба на средства за страната ни.
Възможно е в следващия програмен период между 6 и 1 % да бъдат инвестирани в енергийна ефективност, допълни от
своя страна Хан. На въпрос дали Столична община може да има собствена оперативна програма заради огромния брой
сгради, които се нуждаят от саниране, еврокомисарят отговори, че по-скоро това може да е приоритетна ос в някоя от
останалите програми.

